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വിള്ക്ളാപചനം. 

ആണ്ടൊട്ടുക്കളദ ഓരോ തായറാഥ്റ ഭിവസങ്ങശക്കും വിശേഷി 

വസങ്ങ ശക്കും നോ൯പുദിവസങ്ങനക്കും മറവ സാധാരണ ദിവസങ്ങ 

ശക്കും പ്രത്യേകം പ്രതേകം പ്രാത്ഥനാക്രഥങ്ങഗ നമ്മുടെ വിശുഭ്ധസഭ 

യില് വിശുഭ്ധപിതാക്കന്മാര് ഏര്പ്പെടുത്തീട്ടു ണ്ടു. എദ്കിലും മലുയാജ 

ത്തുള്ള അത്മേനികരക്കു ഉപയോശഗപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ഇതിനെഠ ചില 

അംശങ്ങശ മാത്രമേ നാട്ടുഭാഷയില് മു൯ന്പിനാലെ തര്ജ്ജിമ ചെയ്തു 

നടപ്പ വന്നിട്ടുളള. പട്ടക്കാര മാത്രം ഉപദയാഗിച്ചു വരുന്ന സുറിയാ 

നി പ്രാത്ഥനാക്രമങ്ങളിലുലല അസംബ്ഖും ഗാനങ്ങളെ അതേ മട്ടില് 

മലയാളത്തി൯ ഉണ്ടാക്കി ഉപധോഗിച്ചു ക്രടയൊ എന്നു നമ്മുടെ വി 

ശൃുദ്ധപിതാവായ പാത്രിയക്കീസു ബാവ? തിരു മനസ്സുകൊണ്ടു ഇവി 

ടെ എഴുന്നളളിത്താമസിക്കുന്ന കാലത്തു ഒരു സന്ദര്ഭവശാല് കല്ല്ിച്ചി 

ടടൂമുണ്ടു' . ഇതനുസരിച്ചും പ്രത്യേകം സുറിയാനി ഭാഷാപ്രിചയമാി 

ലാത്ത ആളൃകളടെ ആവശ്യത്തെ വിചാരിച്ചും, സാധാരണമായി ന 

മ്മുടെ കുത്താവിന്െറ പുന്തുത്ഥാനത്തിം ന്റ ഓമ്മയെ കൊണ്ടാടടവാ 
ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട ടട. ഞായറാഥു ദിവസങ്ങശക്കു പൊതുധവ ഉപയോ 
ഗപ്പെടത്തക്ക വണ്ണൂമുടള. പല ഗാനങ്ങളും, നമ്മുടെ പിതാവായ നിര 
ണം മുതലായ ഇടവകകളുടെ മാര് ഗ്രിഗോറിയോസു ൭ മത്രാപ്പോലി 

ത്താ തിരുമനസപകൊണ്ട സുറിയാനി മട്ടുകലില് തന്നേ മലയാളത്തി 

ല് തര്ങ്ക്ചിമ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നതു'അവിടത്തെ കൃത്യാന്തരബാഫ്ുല്യം 
നിമിത്തം പൂത്തിയാക്കവാനോ പരിശോധിച്ചു നന്നാക്കാനോ ഇടയാ 
കാതെ കിടുന്നുപോകയാല് ഞങ്ങളെ ഏല്പിക്കുക യും ഞക്കമ രണ്ടാ 
൦ ക്രടി ഈ ഗാനങ്ങളെ സുറിയാനി മുലത്തോട്ട ഒത്തു നോക്കി പോ 
രാത്തവയെ ചേത്തു കണ്ടത്തില് ഇഃപ്പന് ഗീവവഗീസു അവര്കളുടെ 
സഹായത്താല് സുറിയാനി വൃത്തങ്ങശക്കു ഭേദം ക്രടാതെ ഉണ്ടാക്കിശ 
രിപ്പെടുത്തുകയും ഇടയ'ക്കിടയ'ക്കുള്ള മസുമുറാകമ പ്രാത്ഥനകശ മു 

തലായവയെ ചേത്തു ക്രമപ്പെടുത്തുകയയം ചെയ 'തിട്ടളടതാകുന്നു. ഈ 
ചെറിയ പുസുകം. ഇതില് എഴു യാമങ്ങമക്കും ഉജ് പ്ര്ഥനകധ ബു 

റിയാനിയിലെക്രമം അനുസരിച്ചു വേറേ വേറേ ഇടിരിക്കുന്നു എങ്കി 
ല൦ എല്ലാവര്ക്കും ഏഴു നേരവും പ്രാത്ഥിപ്പാനുമ്ള. പ്രയാസവും ഇടവിടാ 



വവ 

തെ പ്പാത്ഥിപ്പിന് എന്നു വേദവിധിയുടെ താല്പയ്യം അനുസരി 

൧ൂ വിശു ദ്ധപിതാക്കന്മുരാല് ഓരോ യാമത്തേക്കു നിയമിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്ന പ്രാത്ഥനകശ മുഴുവ൯ അരനുഷ്യിക്കാഞ്ഞാലോ എന്നുള്ള ശങ്കയും. 

നിമിത്തം സാധാരണമായി എല്ലാവരും രാത്രിയില്യം പ്രഭാതസമ 
യന്ത്തും മുന്നാം മണി നേരത്തും ഉച്പയ്ക്കും ഉടമ പ്രാത്ഥനകുമ ഒന്നാ 

യി പ്രഭാത സമയത്തു കഴിക്കയും ഒമ്പതാം മണി നേരത്തും സന്ധു 
യക്കും സ്മത്താറായ'ക്കും ഉടമ പ്രാത്ഥനകശ ഒന്നായി സന്ധ്യാസമയ 
൬൬ കഴിക്കയും ചെയ തൃവരുനതിനാല് ഏഴു നേരവും പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ 

സൌകയ്യയ മില്ലാത്തവര് മേല്പറഞ്ഞ പതിവനുസരിച്ചു രണ്ടു നേരമായി 
പ്രാത്ഥിക്കാവുന്നതും അങ്ങിനെ രണ്ട നേരമായി പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോഴ ഏ 
ല്ലാ പ്രാത്ഥനയുടേയും ആദിയില് “പിതാവും പുത്രനും വിശുഭ്ധ വഫ 
യുമായ?” ഇത്യദി ആരാഭവ്യം അവസാനത്തില് ചൊല്ലു വാനു വി 
ശ്പാസപ്രമാണം മുതലായവഴഷ്യം പ്രതേകം പ്രത്യേകം എല്ലാ യാമപ്പാ 

ത്ഥനയ്യടേയും ആദിയീലും അവസാനത്തിലും ചൊല്ലാതെ ആദിയി 

മും അവസാനത്തിലും ഒരിക്കല് മാത്രം ചൊല്ലിയാല് മതിയാകുന്നതതൃം 

ആകുന്നു. പ്രാത്ഥനയുടെ അവസാനത്തില് ചൊല്ലുവാനുള്ള വിശ്വാസ 

പ്രമാണം ബസ്മതക്കോ ഹത്തോമ്മൊ മുതലായവ ഓരോയാമപ്പാ 

ത്ഥനയുടേയയം അവസ്രനത്തില് ചേക്കാതെ പ്രാത്ഥനാക്ര മത്തിനെറ, 

അവസാനത്തില് ജാം പുറം മുതല് ചേത്തിരിക്കുന്നതും ആയതുപ്പാ 

ത്ഥനയുടെ അവസാനത്തില് ചേത്ത ചൊല്ലേണ്ടതൃം ആകുന്നു. എന്നാല് 
പട്ടക്കാരന് ക്രടെ ഇല്ലാതെ അത്മേനികശ തനിച്ചു പ്രാത്ഥിക്കുന്നതദയാ. 

ല്, പട്ടക്കാരന എന്നും പ്രതിവാകൃം എന്നും ആദിയില് ഇടിരിക്കുന്ന 

ഭാഗങ്ങ ഏവ൯ന്ഗേലിയോന്: വായനയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചു 

തൃം ബസ് മതി്ക്കൊ സാദീക്കൊ അക്ദറാഫെം കൊഫനൈക്നെ 
ത്ബശ്തൂന്, ഹുത്തോമ്മൊ ഇവയും ഒഴിച്ചു ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങള് മാത്രം 

ഉപ യോശഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

വട്ടശ്ശേരില് ഗീവദുഗിീസു കത്തനാര. 

കോനാട്ടു മാത്തന് കത്തനാര്, 

ന തത 



ഷ്ട്യംഠതാപ്രാത്ഥനാക്കം 

സസ്ധ്ൃയഃപ്രാത്ഥന% 

പിതാവും പുത്രനും പരിതുദ്ധറവൂുഹായുമായ സത്യമുക്കൂ. 

ഏകദൈവത്തീനന്െറ തിരുനാമത്തില്. 

ആമ്മീ൯. 

തണ്നെറ സൃതികളംല് ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ബലവാനായ ദൈവം തമ്യരാ൯ പരിശുഭ്ധന് പരിശുദ്ധ൯ പ്പ 

രാശുഭ്ധ൯, ഉയരങ്ങളില് ഈശാനാ. 

ദൈവമായ കത്താവിന്െറ തിരുനാമത്തില് ലന്നവനും വ 

രുവാനിരാിക്കുന്നവനുമായവ൯ വാഴ *ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു, മുയര 

ണ്ദളു ല് സ്മൃതി. 

ദൈവമേ! നി ശുരദ്ധമുള്ളവന് ആകുന്നു, 

ബലവാനേ! നീ ശുഭ്ധമുള്ളവ൯ ആകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവ 

നെ നി ശുദ്ധമുള്ളവ൯ ആടുന്നു. ഞങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി കുരിശിക്കു 

പ്പെട്ടവനെ! ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമെ, 

ദൈവമേ! ന ശുഭ്ധമുള്ളവ൯ ആകുന്നു. 

ബലവാനേ! നീ ശ്ുദ്ധമുള്ളവ൯ ആകുന്നു. മരണമില്ലംത്തവ 

ഇവിടെ ശനിയാഴച അസ്തമിച്ചു ഞായറാഴ”ച ആരംഭിക്കു 

നന സഗ്ധ്യയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, 
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൭൩! നി ശ്ുദ്ധമള്ളവനാകുന്നു. ഞങ്ങഗക്കുചേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെ; 

 ഭവനെ! ഞങ്ങളു ഭെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമെ. 

ദൈവമേ! നീ ശുദ്ധമുള്ള വന്. ആകുന്നു. 

ബലവാനേ! നീ ശുദ്ധമുള്മുവ൯ ആകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവ 

നേ നി ശുദ്ധമള്ളവ൯ ആകുന്നു. ഞങ്ങള്ഗക്കുവണ്ടി കുരിശിക്ക 

പ്പെട്ടപമ്പേ! ഞങ്ങളടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമെ. 

ഞങ്ങളു. ടെ. കത്താവെ! ഞങ്ങളു ടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യ. 

ണമെ.. 

ഞങ്ങള്. ദെ കത്താചെ! കൃപയുംന്മായി ഞമ്ങടു.ടെ മേരു അ 

നുഗ്രഫഹം ചെയ്യണമെ, ഞെങ്ങളുടെ കത്താവെ! ഞുങ്ങളമു.ടെ ശു 

ശ്രുഷയും പ്രാത്ഥനകലം കെകക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളു. ഭെമേല് അനുഗ്ര 

ഫം ചെയ്യണമെ്മെ, 

ദൈവമെ! നിനക്കു സ്മൃതി. 

സൃഷ്ടിക്കന്നവനെ! നിനക്കു സതി, പാപികളായ തനെറ അ: 

ഭ്രിയാരോടട കപചെഴുന്ന മ ശി്ഹാരമജമാ വെ നിനക്കു. സ്മൃതി. 

ലോക” മോര. 

ആകാശത്തിലുള്ള. ഞങ്ങളടെ ബാവാ! 

നിന്െറ തിരുനാമം പരാിശുദ്ധമാക്കപ്പ്െടണ്മെ. നിന്െറ 

രാജ്യം പരണമെ. നിന്െറ തിരുപിഷ്ഠം ആകാശത്ത് ലേപ്പേ 

ലെ ദ്ൂമിയിലും ആകണമെ. ഞങ്ങള്ക്കു. ആവശ്യമുള്ള അപ്പം 

അ തഞെങ്ങധാക്കു തരണമെ. ഞങ്ങളടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങ ക്ഷ 

മിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങ. ടെ കടങ്ങളും ഞര ടെ പാപങ്ങളും 

ഞങ്ങളോടും കഷമിക്കണമെ, പരിക്ഷയിദലക്ട ഞങ്ങളെ പ്രേ 

ശിപ്ര്ിക്കരുതെ, പിന്നയൊ താന്മച്ചെട്ടപനില് നിനു ത്തങ്ങളെ. 

രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെ. എന്തു കൊ.ണ്ടെന്നാര രാജ്യവും ശക്തിയും. 

മഹത്വവും ശേന്നേക്കും നിനകുള്ളതാകുന്നു, ആമ്മി൯ 

കച്ച നിറഞ്ഞ മഠിയമെ!. നിനക്കു സമാധാനും.-. 

ത 



൭: 
പി 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവു നിന്നോടു ക്രടെ. നീ സ്റ്രീകളവല് പാണ 

പ്പെട്ടപളാകുന്നു, നിരെറ മഉദരഫലമായ നമുടെ കത്താവേശൃൂ 

മ"ശീഹായും വാഴ *ത്തമ്ലെട്ടവനാകുന്നു. ദൈവത്തിരെറ മാതാ 

വായ മത്തമറിയമെ! പാപികളായ ഞങ്ങഗക്ക വേണ്ടി ഇപ്പോ 
൦ ഏപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദൈവത്തോടു നീ 
അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെ. ആമ്മീ൯, 

പടക്കാരന്, ശുബഹഫോലാബോ ഈലബ്യ്യോ വല ”റൂുഹോ. 

ക്കാദദീശോ. 

പ്ര തിവാക്ും, ബലഹീനന്മാരും പാപ്പികളുമായ നമ്മുടെ 

മേരു അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും രണ്ടു ലോകങ്ങക്കിലും എ 

ന്നെന്നേക്കും ചൊരിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ, 

[സ് ലൂ സൊ] 

പട്ടക്കാരന്, ദൈവമായ കത്താചെ! ഞെങ്ങഗഥ പരിപാ 

കമുള്ള നടപടികക2ല് നിന്െറ തിരുമുമ്പാകെ ശോഭിച്ചുകൊ 

ണു നിന്നെയും നിന്െറ പിതാവിനെയും നിനൊ വിശുദ്ധ 
ഫായേയ്യം ഇടവിടാതെ സ്ത്തിപ്പാ൯ തക്വന്ണ്ണം മൂന്നാംദിവസ 
ത്തെ നിനെറ ഈ ഉയത്തെ 4 നേത പി൯നാജി നെ സ്വഗ്ഗസേ 

നകള്ളോടു കുടെ ഖെടിപ്പിലും പിശുദ്ധിയിലും പുകഥത്തുവാന൯ 
ഞങ്ങളെ ഷോഗ്യന്മാരാക്കണമെ, ഫഹോശോവബക്രല്സ“ബം, 
൯ ല് ഒതമ്മീന്, 

ആമ്മി൯, 

[51-0൦ മസമൂവാ] 

ദൈവമേ! നിനെഠ കൃപയിന൯പ്പകാരം എന്നോ$ കരുണ 
മലള്യണമേ. നിനെറ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്തിന്പ്രകാരം ൭ 
നെറ പാപങ്ങുളെ. മായിച്ചുകളുയണമ്മെ, 

൭ ൯െറ അസ്യ്യായത്തിരുനിന്നു എന്നെ നന്നായി കഴകി എ 
നെഠ പാപങ്ങളില് നിന്നു എന്നെ വെടിപ്പാക്കണമെ, ഏന്നെ 



. 

ന്നാല് എ൫െറ അതിക്രമങ്ങളെ ഞാ൯ അറിയുന്നു, എന്െറ പാ 
പങ്ങളു.ം എപ്പോ ഗ്രം മന്െറ നേരെ ഇരാകുന്നു, 

നിനക്കു വിരോധമായി തന്നെ ഞാന് പാപ്പം ചെയ്തു്, നി 

നെറ തിരുമമ്പില് തിന്മകളെ ഞാന്൯ ചെയ്യ്. അതു നിനെറവ 

ചനത്തില് നീ നീതീകരിക്ക പ്പെട്ടകയും നിനെറ സന്യായലിധി 

കളില് നീ ജുയിക്കയും ചെയ ”വാനായിട്ടു തന്നെ. ഘന്തെന്നാല് 

അന്യ്യായത്തില് ഞാ൯ ഉല് ഭവിച്ചു, പാപങ്ങളില് എനെറ മാ 

താവു 4൭ന്നെഗരഭം ധരിക്കയും ചെയ്യു, 

എന്നാല് നീതിയില് നി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിനെറ ജ്ഞാനത്തി 

നെറ രഹസ്യങ്ങഗ ഏന്നെ നീ അറിയിച്ചു. നിനെറ സോപ്പാ 

കൊണ്ടു എനെറ മേല് നി തളിക്കണമെ, ഞാ൯ വെടിപ്പാക്കു 

പ്പെടും. അതിനാല് എന്നെ നീ ഖെണ്ടെയാക്കണമെ, ഉറച്ച മ 

ഞ്ഞിനേക്കാഗ ഞാന് വെണ്ടെയാകും. 

നിനെറ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൊണ്ടു എന്നെ തൃഡ്യിയാ 

ക്കണമെ. ക്ഷീണതഡുള്ള എനറ അസ്ഥികഗ സന്തോഷിക്കും 

എന്െറ പാപങ്ങളില് നിന്നു നിനെറ മുഖം തിരിച്ചു എ നെറ” 

അതിക്രമങ്ങളെ. ഒക്കയും മായിച്ചുകളുയണമെ. 

ദൈവമെ! ഒരു വെടിപ്പുള്ള ഹൃദയത്തെ ന്നില് സൃഷ്ടിക്ക 

ണമെ. സ്ഥിരതയുള്ള നിനെറ ആത്മാവിനെ എനെറ ഉള്ളില് 

ച്ൃതുതാക്കണമെ. നിന്െറ മുമ്പില് നിന്നു ഒന്നെ തള്ളിക്കളുയ 

രുതെ. നിനെറ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നില് നിന്നു ഷടുകം 

ഡയ അതുതെ, 

എന്നലൊ നിന്െറ ആനന്ദവും രക്ഷയും ഇനിക്കു തിരിച്ചു 

തരണമെ. മഹത്വമത്ഭ നിനെറ ആത്മാവു എന്നെ താങ്ങുമാറാ 

കണമെ. അപ്പ്പോശ ഞാന് അതിക്രമക്കാരെ നിന്െറ വിച്ച 

പ്പിക്കും. പാചികശ നിങ്കലേക്കു തിരയുകയും ചെയ്യം, 



വം ര് 

എനെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമെ! രത്തത്തില് നി 

ന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കണമെ, എയെ നാവു നിന്െറ നീതിയെ 

സ്യൃതിക്കും. കത്താഖെ! എനറ അധരങ്ങഗ ഇനിക്കു തൃുറക്കണ 

മെ, എനെറവായ് നിന്െറ സ്പുതികളെ പാടും, 

ക്ദേന്തെന്നാല് ബലികള ല് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഹോമബല? 
കളില് നീ നിരപ്പായതുമില്പ. ദൈവത്തിനെറ ബലിീകശതാ 
ഥ"മുയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു. ദൈവം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ നി 

രസാക്ുന്നില്ല. 

നിനെഠ ഇഷ്ടത്താല് സെഹിയോ നോട്ട നന്മചെയ്യുണമെ. 

മര് ശ്ലേമ്മിനെറ മതിലുകളെ പണിയണമെ. അദപ്പ്യാഗ ബെ 
ലികളാിലും ഹോമബലികളിലും നീ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പ്യോഗ നി 
നെറ ബലിപിഠത്തിന്മേല് കാളകശ [ബലിയായി] കരേദും 

ദൈവമേ! സ്മൃതി നിനക്കേ യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെ ക”മോര്, 

പട്ടക്കാരന്, ശുബഖബ്ഹോ ചാബോ മുല ബ്ബോ വല്റൂഹോ 
ക്കാദീശൊ . 

പ്രതി വാകുംം മെന്ഓാലം വഥദാമ്മൊല* ഓലം പഖല്മ്മി 
നാമ്മീ൯. 

[ഥ'ത്തീസ് ലോക് ഫോയേന് ല്ഹാത്തോയെ എന്ന മട്ടില് 

ഈ നിന്നുത്ഥാനത്തിന്നാശ 
വംശത്തലയാമാദം മോദിക്ടം. 

നാഥാ! സവേശ! 

൮ ച്വെയ് കെന്നില്, 
നിന്നേ മുതനായവര്ർ കബറില് മുദ്രാല്ലം 
ക൭9വലുമായ* വെച്ചാര്. പ. നാഥാ 

മ"ശിഹാ! വിണ്മണ്ഖാസികളേ . 
യയത്ഥാനത്താരു മോദിപ്പിച്ചവടന' ..... നാഥ 



0 

സൌരഭ്യക്രൂടടു മെടുത്താ ശിഷ്യ സ്്രീകശ 

ചെന്നാര് നിന്കബറിത, കം നാഥാ 

യോഹന്നാനും കീപ്പായ്യം 

_ സന്തോഷത്താല് ഓടിക്കബറെത്തി. ...... നാഥാ 

ബാഠെക്” മോര്, 

പിട്ടക്കാരന്, ശൃബ'ഹോലാദയബാ ഈലബ്രലോ വല റു ഹോ 

കാദിീ ശോ. 

പ്രതിവാകൃയം, മെന"ഓലം പാദാമ്മൊല”ഭാലം ഒല്മ്മീ 

നാമ്മീ൯. 

ദേവാ! സ്മൃതി നി൯കരുണഷ്ക്കും 

രക്ഷകനേ നി൯കൃപയതിനും നിത്യം. ..... നാഥാ 

കുറിരയലായി സ്ഡ്യോ൯. 

140, 141, 118, 110 മസുമൂറാകശ] 

കത്താവേ! ഞാന് നിന്നെ വിളിച്ചു. മനോട$ നീ ഉത്തരം 

അരുഭ്കിച്ചെയ്ത എനറ വചനങ്ങകെ സ്മൂക്ഷിച്ചു കേശക്കണമെ. 

എന്റെറ പ്രാത്ഥനയെ നിനെറ മുമ്പാകെ ധൂപം പോലെയും 

എനറ കൈകടടെ കാഴ്ഗയെ വൈകുന്നേരത്തെ കാഗ്ഗ പോ 

ലെയ്യം കൈക്കൊള്ളണമെ. എന്െറ ഹൃദയം ദുഷ്ട്രായ്യത്തിന്നു 

ചായുകഡഷൃയം ഞാന് അന്വായക്രിയകളെ. പ്രവത്തിക്കയും ചെയ്യും 

തിരിപ്പാനായീിട്ടു എസെറ വായിക്കു കാവല്ക്കാരനെയും എ 

നെറ അധരങ്ങശക്കു കാവല്ക്കാരനെയും നിയമിക്കണമ്മെ 

ദുഷ്ലമനുഷ്യ്യരോട ക്രടെ ഞാന് അപ്പം ഭക്ഷികമാറാകരുതെ, 

നീതിമാന് എന്നെ പറിപ്പിടയയം എന്നെ ശാസിക്കയും ചെയ്യ 

ട്ടെ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ എണ്ണ എനെറ തലയെ കൊഴ്പ്പിക്കരുതെ. 

എന്തെന്നാല് എനെറ പ്പാന്ഥന അവരുടെ ദോഷത്തിന്നു ആകു 

നനു. അവരുടെ ന്യായാധിപതിമാ൪ പ്രാറഠയാല് തടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ 

'മ്പമു്ള എഴന്റ വചനങ്ങളെ അവ൪ കേട്ടു. 



ഴ് 

ഭൂമിയെ പിളക്കന കൊഴ പോലെ ചാതാളത്തിനെഠ വാ 
യ്മിക്കരികെ അവരുടെ അസ്ഥികഗ ചിതറപ്പെട്ട. കുത്താലവെ! 

ഞധ൯ എറ കണ്ണുകളെ നിനെറ അടുക്കു ലേക ഉയത്തി നീ 

ന്നില് ശരണപ്പെട്ടു. ൭൯൩ ആത്മാവിനെ തള്ളിക്കളയരുതേ, 

ഇനാിക്കായി കണികകളെ മറപ്പ വെപ്പിടടുള്ള പ്രശംസദാരു 

ടെ കയ്യില് നിന്ന് എനെ കാത്തുകൊള്ളണമെ. ഞാ൯ കടന്നു 

പോകു മമ്പോഗ് അസ്യായക്കാ൪ ഒരുമിച്ചു തങ്ങളുടെ വലകളില് 
വിം, 

ഞാന് എണെറ ശബ്ദത്തോടെ കത്താവിനെ വിക്ധിലു 
൭൭൫൯൪൨ ശബ്ദത്തോടെ ഞാന് കത്താവിനോട അപേക്ഷിച്ചു 

അവ നെറ മുമ്പാകെ ഞാന് എണെറ സക്കടം ഒബൊാധിപ്പിച്ചു. അ 
വ൭െറ മുമ്പാകെ എന്െറ തൈരുക്കങ്ങകളളെ ഞാന് അറിയിക്കു 

യും ചെയ്തു, എട൯റ ആത്മാവു കുണ്ണിതപ്പെട്ടപ്പോഗ നീ 
സെറ മട്ടവഴികളെ. അറിയുന്നു. 

4 നെറ നടപ്പുകളടെ പഥിയില് അവര് ഇനിക്കായി കണാ 
കമെ മറച്ചു വെച്ചു, ഞാ൯ വലത്തോട്ടു നോക്കി, എന്നെ അറിയു 
ന്നവന് ഉള്ളെന്നു ഞാന് കണ്ടു, സങ്കേതസ്ഥലം ഇനിക്കു ഇല്ലാ 
തെയായി., ഛഏനെറ ആത്മാഖിന്ദ വേണ്ടി ചോദികുന്നവനും ഇ 
ഒ. കത്താവെ! ഞാന് നിന്നോട് നിലവിളിച്ച നീ ൭ഒനൈറ ആ 
ശ്രയവും ങീഖനുള്ളവരുടെ ഭേശത്തു എനെ ഓഹഛരിഷ്ും ആ 
കന്നു ൭൯൬൭ ഞാന് പറഞ്ഞു. 

൭൭൯െറ അപേക്ഷയെ സ്മൂക്ഷിച്ചു കേശക്കണമെ. എന്തെന്നാ 
ല് ഞാന് ഏറഠവും താഴ മപ്പെട്ടിരിക്കുന്മ എന്നെ പിഡിപ്പി 
ക്കന്നവരില്് നിന്നു എന്നെ വിടുവികണമെ. എന്തെന്നാല് അ 
വര എന്നെക്കാഗ ബലമുള്ളവരിയി തീന്ന, ഞാ൯ നിനെറ നാ 
മതത്ത സ്ത്താക്കേണ്ടുന്നതിനു എനെഠ ആത്മാപിനെ കാ രാഗ്ൃ 
ത്തില് നിശ പുഠപ്പെടുവവക്കണമെ, തീ ഇനിക്കു വേണ്ടി പക 
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രം ചെയുമ്പോഗ നിണം നീതിമാന്മാര ഇനിക്കായി കാത്തി 
രിക്കും. 

നിന്െറ വചനം എനെറ കാലുകശക്കു വിളക്കും എന്െറ 

ടടവഗികഗക്കു പ്രകാശവും ആകുന്നു. നിരെറ നിതിയാഴുള്ള 

ന്്യായങ്ങഴെ. പ്രമാണിക്കുന്നതിനായിട്ടു ഞാ൯ ആണയിട്ടു നിശ്ച 

യിച്ചു. ഞാ൯ ഏററവും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. കത്താവെ! നി 

നെറ ചചനപ്പകാരം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമെ. കത്താഖവെ! ൭ 

നെറ വായിലെ വചനങ്ങളില് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിനെറ ന്യാ 

യങ്ങഗ എനെ പപഠിപ്പിക്കണമെ. 

എ൭൯െറ ആത്മാവു. എല്ലായ്യോ ഴം നിന്െഠ കൈകളില് ഇരി 

കന്നു. നി൭൯െറ ലേദപ്രമാണത്തെ ഞാ൯ മറന്നില്ല. ദുഷ്ടന്മാര 

ഇനിക്കായിട്ടു കണികളെ. ഖെച്ചു, ന്നാലും ഞാ൯ നിനെറക. 

ലുനകളറല് നിന്നു തെററിപ്പോയില്ല. ഞാ൯ നിന്െറ സധക്ഷ। 

യെ എന്നേക്കുമായി അവകാശപ്ലേടടത്തി. എന്തെന്നാല് അതു ൭ 

ന്െറ ഹൃദയത്തിന്െറ ആനന്ദം ആകുന്നു, നിന്െറ കല്ലനകമെ 

എന്നേക്കും സത്ൃത്തോടെ. ചെയ*വാനായിട്ടു ഞാന് എനെറഹു 

ദയത്തെ തിരിച്ചു. 

സകല ജനങ്ങള മെ! കത്താവിനെ സ്മൃതീപ്പീ൯. സകല ജാ 

തികളു മെ! അവനെ നിങ്ങള് സ്മൃതിപ്പീ൯ൂ. എന്തെന്നാല് അവ 

നെറ കൃപ നമ്മുടെ മേല് ബലപ്പെടാി രിക്കുന്നു, അവ൯ സത്യ 

മായിട്ടു എന്നേക്കും കത്താവാകുന്നു, 

ദൈധമമെ സ്മൃതി നിനക്കു യോശ്മാകുന്നു. ബാറെക' മോര്. 

പട്ടക്കാരന്. ശുബ്ഹോലാബോ ഈലബ്രോ വല്റുഹോ 

പ്രതിവാ കു ം...മെന്ഓലം വാദാമ്മൊല് ഓലം ഒല്മീനമ 

മ്മീന്, 
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(സീ, മൊറിയൊ, ബ് റഫമ്മെ എന്ന മട്ടില്ു 

൪ന്൯നാഥാ! നി൯ കൃപ നിനേ 

ഇപ്പാപികളാിരു ചായി.ലു 

നി൯സ “ലീബാച്ചിറകില് തൂങ്ങും 

നി൯സഭമേരു കൃപ തോന്നേണം. 

അതിശക്തിമഫത്വങ്ങളുതാല് 

മൃുതരിടയിന്നേറേറാ൯ മ”ശീഹ! 

ദുരിതക്കടലീന്നടിയാരെ 

കരുണയോടെഴനേല്ലിക്കേണം. 

നിന്നുത്ഥാനത്തിനെറ വിശ്തൂ. 

ഭ്ധോത്സവമാമിദ്ദിവസത്തില് 

നി൯കൃച്ചയേ സ്നോതൃം ചെയ”വാ൯ 

ഞങ്ങടെ പാപ്പം മോചിക്ക, 

ക്രോബകഗ ജീചമരത്തോട്ടം 

കാത്തിീറയര് മ“ ശിീഹഫാകബറ്ും 

പള്ളികശഗ ദയാറാകള മിന്നി- 
യുത്ഥാനം കൊണ്ടാടുന്നു. 

ബാറെക”മോര്൪ 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഹോലാബോ ലല്ലോ വല്”റുഹോ 
ക്കാദീശോ 

പ്രതിഖാക്യം. മെ൯ഓലം വാദാമ്മൊല” ഓലം ഒതു 
മീനാമ്മി൯, 

ശര ണത്താലെഴുറങ്ങീട്ടം 

മുതരേ മോദിപ്പിച്ചവന! 
മോദിപ്പിച്ചടിയാരേ നി൯. 
വലമാക്കണമുത്ഥാനത്താല്, 

സ്യൌമെ൯ കാലോസ* കുറിയേലായിസ്സറോ൯. 



]() 

₹ പ്രരമയോന് 

1 ഴ് ഷ്പ ി പട്ടക്കാരന്, ന്ദാം എല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ച കുത്താവിനോ 
൭ അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. 

൮ തിവ ക്യ ം. അന൯ുഗ്രഹിക്കുന്നപനായ കത്താചെ! ഞെ 
ങ്ങല്ടെ മേല് അനുഗ്രഹിച്ചു ഞത്അഗ്രക്കു സഹായിക്കണമേ, 

പട്ടക്കാരന്, സ്മൃത്രിയയം സ്ലോത്രവും പ്രഭയ്യം പൃകകഴ്സയും 

മാഞ്ഞുപ്പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും എല്ലായ്യോഴ്ം സദാനേര 

ത്തിലും ഇടവിടാതെ കരേററുവാന് ഞത്കള് യോഗ്യന്മാരായി 

തിരണമേ, തിരുവിഷ്ടത്താല് മരണത്തിന്നായി വരികയും 

സ്സനേഹാധിക്ൃയത്താല് കബറിലേക്കു പ്രവേശിക്കയഷ്യം ചെയ്തു 

നല്പ ഉടയവനും മന്തഷ്യരരേ ടറി ച്വ സ്ന്നേഹമുള്ളവനും സ൭൧ 

ത്തിലും ഉയന്നിരിക്കുന്ന അത്ൃന്നതനും സ്വഭാവത്താല് അദ്ദശ്യ 
സം നാനാധനങ്ങള.ം വാരി എട്ടക്കപ്പെടന്ന ഭ്രണ്ഡൊരമുമക്ള ധന 

പാനും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തനെ നിമക്ഷപങ്ങളെ. 

വികജിച്ചു കൊടുക്കണപനുമായവന്നു സ്മൃതാ. സന്ധ്യാപ്പാത്ഥ 

നഡൃയമടെ ഈ നേരത്തിലും സകല ചെരുനാഴ്ട കളിലും സമയ 

ങ്ങളിലും നാഗഴികകളകിലും കാലങ്ങളിലും സ്മൃതിയയം ബഹു 
മാനവും വന്ദനയും തനിക്കു യോഗ്യമാകുനം. ബ'കുലഹ്ൂനു 

യൌമ്മോസൊദ”ഫായൈ൯ ല* ഒതമ്മില്, 

ഒമ്മി൯, 

[മ"ഫസിയോനാ ഫോകിീന്] 

പട്ടക്കാരന്. എങ്കിലോ പുണ്യമാക്കുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്ന 

പച്നും ഞത്അഭളുടെ തിറ്മകജെ ഭാക്കാതെ മായി. ഇല്പായ മ 

ചെയുന്വവനുമായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കത്താ വേ] നിനെറ 

സ്നേഹാനുഗ്രഹത്താല് വളരെയ്യം വലിയവയ്യമായ എനെറത്മ 

തം ഖ്യപ്പാപ്പഞ്ങളെ യമം വിശവാസികളായ നിസെറ സകല 
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ജനങ്ങള ടെഷ്യം പ്പാപങ്ങള്ലെയും മായിച്ചു കളയണമെ, ഉത്ത 

മനായയള്ളോ വെ! കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളടെ മേരു അനുഗ്രഹം 

ചെയ്യണമെ. ദൈഖമായ കത്താഖവെ! നിന്നില് നി.അള്ള അനു 

ഗ്രഫാങ്ങളാരു ഞങ്ങളെ ഓത്തുകൊള്ളണമെെ, നെറ കത്താ 

വെ! അവയാല് ഞങ്ങളടെ പിതാക്ുന്മാരുടെയയം ഞങ്ങളടെ 
സഹോദരന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രടക്കന്മാരുടെയും ഞശത്ക 

ട്ടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെയും 

വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള നിന്െറ സഭയുടെ മക്കജായിരി 

കുന്ന വിശ്വാസികളായ ഏല്ലാ മരിച്ചുപോയവരുടെയും ദേഹി 
കളെ നീ ഓത്തുകൊള്ളണമെ, ദൈവമായ കത്താലെ! അവ 
രുടെ ദദേഹികളെയും അവരുടെ ആത്മാക്കമ്മെയയം അവരുടെ 

ശരീരങ്ങളെയ്യം നീ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അനുഗ്ൃഹങ്ങള്ം മനോ 

ഗുണവും ആകുന്ന പനിനീര അവരുടെ അസ്ഥികളാന്മേല് ത 
കീിക്ണെമെ. മഹത്വത്തിനന്െറ മുടയവനായി ഞങ്ങളടെക 
ത്താവും നാഥനുമായ ഞങ്ങളു. ടെ മ്ശീഹാ രാജാലേ! ഞങ്ങ 
ഗാക്കും അവക്ടം വിമോചനവും വിമോചകനും നീ ആയിരി 

ക്ഷണമെ, എനെറകത്താവെ! ഞങ്ങളോടു ഉത്തരം അരുളിച്ചെ 

കൂ ഞങ്ങളു. ടെ സഹായത്തിനു വരണമെ, ഞങ്ങളടെ തൂണസ്കുഃ 

യ] എഴുന്നള്ളി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളു ദെ പ്രാത്ഥറകള.ം 
അപേക്ഷക കൈക്കൊള്ളണമെ, ദൈവമെ! നിനെ അന൯ു 
ഗ്രഹങ്ങള്. സകല കഠിനശാക്ഷകളെയ്യം ഒഗിച്ചു മായിച്ചു 

കളുയഞണമെ, കത്താവെ! നിന്റ കരുണയാല് ക്രോധത്തി 
നെറ വടികളെ ഞങ്ങളില് നിന്നു വിലക്കി നീക്കികളുയണ 

൫മെ, സമാധാനമനുഷ്യക്കുള്ളതായ നല്ല അവസഠറനത്തിന്നു ഞമ 

ങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യന്മാരാക്കണമെ, നിന്റ ദൈവ 
ത്വത്തിന്മ ഇഷ്ടവും യോഗ്യവും പ്രീതികരറുമായി ക്രിസ്ത്യാനി 
ക്ട ചേരുന്ന അവസാനത്തെ തെങ്ങും സൌജന്യമായി തര 
മെ, നല്ല അവസാനത്തിന്നു ഞെങ്ങളെ. എല്ലാവരെയും നീ 
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ധോഗ്യന്മാരാക്കണമെ. സതിയും സ്ലോത്രവും നിനക്കു ഞങ്ങഗ 
കരേററുന്നും ഫോശൊ വബ്കല്സ“ബാന് ല” ഒതിമ്മീല്. 

[സെദ”റഗോ? 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങളുടെ ടെദവമായ മശീഹാ നിന്െറ 
രക്ഷാകരമായ നടപടിയാലും മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള നിനെഠ 

ദിവ്യ സ്നറേഹത്താലും കാതോലിക്കാസംബന്ധവും ശ്രീഹാസം 

ബ.ന്ധവുമായ നിന്റ സമയെ സകല പുറങടാതികളില് നി 

ന്നും നീ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതിഥെ നിനെെറ വിശുഭ്ധരക്തു 

ത്താല് വിലഗഡ്ക്സ പാങ്ങി മഹത്വമുള്ള മണചാട്ടിയാക്കി ത്താത്തു. 

നീ ഞങ്ങളെ. നിനെറ മക്കളും അവകാശവുമാക്കി തീക്കയും മ 
രണത്തിസെറയും സാത്താനന്െറയയം അടിമയില് നിനു സ്വാത 

ന്ര്രപ്പെടുത്തി രക്ഷിക്കയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അറിഖിരെറ 

യോഗ്യതയുള്ള പ്രകാശത്താല് പ്രകാശിപ്പിക്കയും ചെയ്തിരിക്കു 

ന്നു, കത്താഖലെ! ഞങ്ങളം നിന്െറ മക്കള് എല്ലാചരും നിന്െറ 
ദിധ്യകല്പനകളെ ആ ചരിക്കയ്യം അവ്വധയെ ധ്യാനിക്കയും രാവും 

പകലും നിനെറ ച്രമാണങ്ങളി൯ പ്രകാരം നടനു നിന്നില് 

സന്തോഷിക്കയും ചെയ്യുമോകണമെ. ഞങ്ങഗ ജിവിപ്പിക്കുന്ന 
തായ നിന്െറ സുവിശേഷത്തെ പ്രസംഗിക്കയും അന്ജ്ടാതി 

കട ടെയും സ്വജാതികളടെയ്യം ഇട്യില് നിനെ ഏവ൯ 

ഗേലിയോനെ വഹിക്കയും വിശുഭ്ധശ്ശീഹന്മാരും ദീര്ഘദര്ശി 

മാരും അറിയിപ്പുകാരും ഞങ്ങഗാക്കു ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള മഠഗ്ഗ 
ത്തോടട ചേന അതില് ക്രുടി നടക്കയും അവരുടെ ചൊവ്വുള്ള 
കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെ. നിന്റെറ ദി 
പ്യതിരുവിഷ്ടത്തില് ഞുങ്ങഗ എല്ലാവരും പൂണ്ണുതപ്പെടുകയും 
നി അവക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹത്വത്ത്ല് ഞങ്ങള് കിരീടം 
ധരിപ്പിക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്യമാറാകണമെ. വിശ്വാസികളായ 
നി നെറ ജനങ്ങഗക്കു നിന്െറ കല്പനകളു.ടെ രഹസ്യത്തെ 
ഞക്കുഗ കൊടുക്കയും ജീവസനെറയും സന്തോഷത്തിന്െറയും വ 
ചനത്തെ ഞങ്ങശ പ്രസംഗിക്കയും നിനെഠ മഹിമയുമ്ള പ്രകാ 
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ശത്താല് ഞങ്ങുഗാ ശോഭിക്കയും നിന്െറ തആആത്മീയമായ ഉറവ 

യില്നിന്നു ഞങ്ങഗ ധാരാളമായി വൃഷ്യിപ്പെടുകയും നിന്െറ 

ജീവപാനീയത്താല് ഞങ്ങള് പൂണ്ണുമായി ഇമ്പപ്പെടുകയയം ചെ 
യ്കുമാറാക ണമെ, ഞങ്ങ നിത്യവും മാധൃയ്യമുമ്ളൂ ഗാനങ്ങളെയും 
ചേച്ചയുള്ള സ്പൃതികള്ലെയും ക പ്പാനേരവും ഇടവിടാതെ ആനന്ദ 

കരത്ങള്കായ സ്യോത്രങ്ങളെ യും നിനക്കും പ്രതേകം മഹത്വമുള്ള 
തും ആശ്ചയ്യുകരങ്ങളു.ം വിസ്മയനീയങ്ങളുമായ അആ്മഭതപ്രവൃത്തി 
കഗ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ നിന്െറ ഉയ ത്തെഴ്രന്നേല്ലിന്നും 
അണയസ്ക്ുമാറാകണമെമ്ക, നിനെറ കരു ണസ്ത്്ായി നോക്കിപ്പാക്യ്യം 

നിന്നെറ കുരിശില് തറപ്പിനെ ഏററു പറകയും നിന്െറ ദൈ 
വത്വത്തെ വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്ന നിനെറ ഇടവകഷ്ക്ു സ 
മാധാനവഠും നിന്െറ സഭയ്ക്കു നിരപ്പും സൌജന്യമായി കൊട 
ക്കടണമെ. സത്യവിശ്വാസഭത്തോടു കുടെ അതില് നിന്നു യാത്ര 

പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന വിശ്വാസികളായ മരിച്ചുപായവക്കു സ്വഗശ്ശ 
ത്തിരുനിനുള്ള നിന്െറ എ ഇന്നമ്മത്തു ദിവസത്തില് നിനെ 
വലത്തൂഭാഗത്തുള്ള ഇമ്പവും ആനന്ദവും കൊടുക്കണമെ., ഞങ്ങ 
൦ വിശ്വാസമുള്ള സഭയുടെ മക്ക എല്ലാവരും നിനക്കും നി 
നെറ പിതാവാനും നിന്െറ വിശുഭ്ധറു ഹായിക്കും സ്മൃതിയും 
സ്ലോത്രവും കരേററുകയയം ചെയയുമാഠാകണമെ. ഹോശോവ 
ഖെ" കൂല'സബനേ ല് ഒല്മ്മീ൯. ദൈവത്തില് നിന്നു കടങ്ങു 
ഗക്കു പരിഹാരവും പാപങ്ങള്ക്കു മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങു 
ളിലും എന്നെന്നേക്കും നാം മെകക്കൊള്ള മാഠാകളട്ടെ 

പ്രതിവാകൃം. ആമ്മീ൯. 

[ലോക് മൊറിയോ കോറേനാന് എന്ന മട്ടില്] 

നാഥന് മുത രിടയിദുറ...... പ്പിച്ചാദത്തെ, 
ലേദിക്കേണ്ടാ നി൯പാപ- 
ത്തേയോത്തിനിയും നീ. 
നീ കുററം ചെയ്തതി നല്ലം 



14. 

ഞാന് കെണ്ടദിക. 

ഏദന്കനി നി -തിന്നതിനയ് 

കൈപ്പും കുടിച്ചേ൯ ഞാന്, 

നഗ്നതയാല്.....നീയിലകഗ് ചാത്തിം 

നഗ്നതയോ.....ടെന്നേയഖര് ത്രൂക്കി. 

ഞാന ചിന്തിയ രക്തത്താല് വ്വേദയ” 

കോപ്പം താതന്. 

മോദുക്ക വിശുദ്ധസഭേ.....നമ്മുടെ നാഥ൯ 
മുന്നാം നാളില് ജീചിച്ചാ. 

ബെറി ന്നെ൭നേററാ൯. 

പാപത്തേക്കുലയാല് കൊന്നാ൯ 

മൃതിയേ മുതിയാല്. 

ക്രോഖഖചകഗ കുന്തം താനേറ൨. 

ട്ദന്തത്താല് നിക്കി 

ത൯കഖബഠാ ല്......തീത്താ൯ കബരനാശം. 

തന്നുത്ഥാ......നാലിങ്ങുയിരേകി 

ഏററിവ താ൯ പോഷ്കി പഴിത്തെ- 

റെറല്പാം രങ്ങളു ടെ, 

ബ്വാറെക മോര്. 

പട്ടക്കാരന്. ശുബ'ഹോലാബോ ഈല ബ്രോ വല്റുദഹാ 

ക്കാ ദിശോ 

പ്രതി വാക്യം. മെന് അലം വാദാമ്മൊല'ഓലം ഒത. മ്മീനാ: 

മ്മീ൯. 

ത൯ശുദ്ധശരീരം ൭... ക്ഷിച്ചയിരരകും 

രക്തം പാനം ചെണ്തു മുതം 

ക്കായ* നാം പ്രാത്ഥിക്കു, 

അഴിഖില്ലാലോകത്തവര്തന്.. 



ദേഹിഷഗുമേലും 

പാപതമസ്സാത്മാശകളൊടലും 

പാഴായയവാന൯ തന്നെ 

അവരാത്മു......ക്കമെ നീക്കിയ വാഥീാ 

ഏററവര്൪ ചൊ...ന്നാ൪ നിനസ്ത്ീപ്പായേ 

നി൯വലഭാഗത്തു നിറുത്തി 

ടേണം നീയഡയവ൭ര്ര 

മൊറിയോ ഠാഫഹെയമ്മ ലെന തുഴ ആദാമതെഠ ൯, 

[മ്ലേത്രോ)] 

പിട്ടാരന്, ഗോഥഗല്ത്തായുടെ മുകളില് കാഗ്ഗ അണസ്ത്ക, 

പ്പെടുകയും സ്ത്രീപ്പായി ലേക്കുള്ള തന്റ കരേഠറത്താല് ലോക 
ത്തിനെ അന്യായത്തെ പരിഫരിക്കയും ചെയ്ത പുണ്യ പ്പെടു 
ത്തുന്ന ബലിയും സംയോജിപ്പണ്ടൊക്കുന്ന ധൂപകലശവുമായ ൭൭ 
ന്റ കത്താലേ് “ബല ഫീനന്മാരായിരിക്കുന്ന നിനെഠറ ദാസ 
ന്മാരമയ ഞങ്ങശ അണപച്ചിരിക്കുന്ന നിസ്സാരമായ ഈ ധൂപ 
ത്തെ മനുഷ്യരേകുറിച്ചുള്ളു നിശസെറ സ്നേഫം മൂലം കൈ 
കക്കൊള്ദണമേ, അതു നിന്െറ ബഹുമാനത്തിനെറ മഹാശ്തു 
ഭ്ധസ്ഥലത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുമാഠാകനേമേ, നിനെ അടകംം ര 
നിന്നു ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങശക്കും പചാവങ്ങശകും ചരിഹാരവും 
മോചനവും അയച്ചു തരികയും മനുഷ്യരോടുള്ള നിനൊ സ്റ്റേ. 
ഫം മുലം ഞങ്ങട്ടടെ മരിച്ചുപോയവരേ ആശ്വസിപ്പിക്കയും 
ഒ.യ്യുണമേ. മോറാ൯ വാലോഫാ൯ലഒല് മ്മീ൯.. 

ആമ്മിീന, 

[ശ്രുക്കോയൊ മട്ടി] 

നി൯മുറിവുകജീന്നേറേറ൯ മു. 
മോ൯മണമെ൯ നാഥാ. 



] 0 

നിന്നധരങ്ങള ഹോ പട്ടി൯_ 

നആൂലോടൊ ത്തുള്ള. 

കാണ്മൊ൯വന്നോ......രെന്നേ ഭട൪ ചൃററി 
ഗോഗുതത്തായി......ക്കവരേ ധിട്ടോടി. 

നി൯മാരവു തുറന്നും രക്തം 

വാന്നുംകണ്ടേ൯ ഞാന്. 

മുരിശാലടിയാരേക്കാക്ും 

നാഥന്നായ” സ്ലോത്രം 

ഹാ ലേമദുയ്യാ...... അ ടടഫഹ സിക്കു നനേ൯, 

എന്നെ മയക്കി നി൯നല് സൌ. 

ന്ദയ്യാശ്ചയ്യങ്ങ ഗ്. 

നി൯സ്കൃതി ദൈവസുതാ പാടാ൯ 

സ്വരമിവനില്ലെന്നും, 

പിതവലമായ”ന്.....ന്നെക്കണ്ട൯ മേലില് 

കള്ളന്മാര ത......ന്നി ടയിലുമാഗത്തില് 

$ നിന൯ശയ്യ മരിച്പോരമദ്ധ്യേ 

സ്വഗ്ഗം നി൯പീഠം 

ഈറയരമേലും നര൪ര കീ.്ം 

നാഥന്നായ” സ്നോത്രം 

ഫാര്്ലലുയ്യാ...... അട്ട ഹസിക്കുന്നു, 

ബാഠെക”മോര്, 

പടക്കാര൯ന. ശ്രബ്ഹോലാബോ ഈലബ്രോവല”റുഹോ 

കാദിശോ, 

പ്രതിവാക്യം. കെൌന'ഓലം വുദാമ്മൊല” ഓലം ഒല്മ്മിനാ 

മ്മീന്, 

ഞങ്ങമത൯മുതരേ നി 

ത്തേകീടാശചാസം 
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ചാത്തീ സ്നാനേ മദ “ബഹായില് 

നി ന്നേയുഗക്കൊണ്ടോര 

നി൯ശുദ്ധശരി.....രത്തേ ഭക്ഷിച്ച 

നി൯രക്കതക്കാ.....സാ പ്പാനം ചെയ്ക്കോര 

അബറാഹത്തൊട്ട നി൯രാജ്യ- 

ത്താനന്ദിച്ചാത്തം 

നി൯വലമായ നിന്നും നിന്നെ 

സ്ലോത്രം ചെയ്യേണം, 

ഹാ ലേലുയ്യാ.....നല് കിഭാശ്വാസം, 

!ഏവനുഗേലിയോന് വായിക്കുന്നതിനു മുമ്യഭഭ പെസഗോമോ] 

ഫാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാതു ഹാലേലുയ്യാ 

സ്വഗ്ഗം സന്തോഷിക്കും ഭൂചാനന്ദിക്കും 
മ”ശിീഹാരാജ൯തന്നുത്ഥാനത്തില്, ഹാലേദുയ്യാ. 

[ക്രമപ്രകാരം ഏവന്൯ഗേലിയോന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു 

പട്ടക്കാരന് ആരംഭിക്കുന്നതിനോട്ട ശ്രടട 

അക് ദംറാഫേം] 

മക്ഷളിലപ്പ൯ മൃപചെയ”വതൂ പോലെ 

ഫാ ലേലുയ്യയാ......ശ ഹാല്ലേലുയ്യാ 

ഭക്തന്മാരില് ദൈവം കൃപചെയ്യും. 

പുല്ലിനു തുല്യം നരനുടെ നാമകളഹോ 
ഹാുലേദയയഷ്യാ...... മ ഹാലേമദുയ്യാ 

പൂക്കുന്നിതു വയലില് പൂച്ചെടിപോലെ. 

ബാറെക”മേം൪, 

പട്ടക്കാരന്, ശുബദുഹാ ലാഖബോ മനലബ്ബോ വല”റുദഹാ 
ക്കാദീ3ശോ, 
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പ്രതി വാച്യം. മെന'ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒതിമ്മിനാ 
മ്മീന്, [7 

രം [ല“അബച്ദൈക”'ദശ'കെഖ്ഖ്] 

ശരണത്താലേ നി൯കൃപപയില് 

മരണമടഞ്ഞൊരുദാസരെ നിന്. 

ജിവസ്വരമതുണത്തണമേ 

കബറിന്നുദ്യാനത്തിന്നായ', 

സ്ടൌമെ൯ കാലോസ കുറിയേലായിസ്സ്സോന്. 

[അന്നിദെ ദശ്കല്പഴ്രൊക)] 

രശ്ഷകനേ നിന്൯ഗാത്രത്തെ 

ഭക്ഷിച്ചും നിന. 

വിലയേറും രശ്തക്കാസാ 

പ്പാനം ചെയ്യം 

മൃുതരായോരേ നാശം നീ. 

ക്കിജ്ജീവിപ്പി.. 
ച്ണിയേണം നിന്നേ നോക്കു. 

ന്നവരില് കാന്തിം 

ബാറെക”മോര, 

പടടക്കാര൯.ശുബഹോ ലാബോ മുലബ്രോ വല്റൂഹോ 
ക്ാദിശോ, 

മുതരേ ഒിവിപ്പിപ്പാ നെ. 

നള്ളം രാജാ 

മ കിലഴകി൯ മേലാഷഘോഷിത. 

നായീട്ടന്നു, 
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നയവാന്മാര് ത൯മു൯ന്, കൊമ്പിന്. 

നാദം കേട്ടി. 

ടട കകിയണിഞ്ഞെതിരേല്പ്പ്പാ നായ * 

പോയിടുന്നു, 

മൊറഠിയോ ഠാഹേമ്മേലൈ൯ ഈ ആദാ9ഥൈ൯്. 

[മാര യംക്കോബിനെറ ബോവുഭസാ] 

ഉത്ഥാ,നത്താരു ത൯ൃസഭയേ വീ,ണ്ടോനാം പ ത്രാ! 

നി൯ശൈ,ദനോ നല്കി.ത്തന൯പ്രജയേ, കാകക്കേണം, നീ. 

ആനുന്ദമെ.ഇന്നി,ടമതിനേറ, കോനേകജില്, നി൯. 

കൈനോ, കോട്ടയ്ക്കൊ,പ്പം മേവി,ക്കാത്തിീടേണം, 

നിന് ശ്ലരായമ്മാ ത൯വാ,തിലു കുഃക്ഷേണം നി൯ശ്ൈനോ 

വന്ന,ങ്ങടിവെപ്പപോ,രെല്പാരും, കണ്ടിടേ ണം. 

സൂതന്, സഭയെത്തീ,ത്തതിനേക്കാ,ത്തീടും താ,ത൯. 

വന്ദ്യനയ മുലയാ സുദ്യയതിന്നേ,കീടും പു,(൫൬൯. 

കബറീ,ന്നയിര്പൂ ണ്ടോ,രു സുതന്നയെല്ലാജാ, തി. 

ക്കാരില്, നിന്നും ൮,ന്ദന കൂട്ടം, റുഹാ സ്മ;തൃ൯. 

വിണ്മണ്,ലോകകക്കെക്യം നല്കീ,ടടം ശൈനോ, നി. 
നുത്ഥാ,നത്താല് നിസയസഭയില് ശൈ,നോ നരുകോേണം. 

[കരദീശാത്ത് ആലോഫോ] 

ശുദ്ധ൯ നീ ആലോഹോ! 

ശുദ്ധ൯ നീ ബലവാനേ! 



ഗി 

തദ്ധന് നീ മുതിഛീനാ! രെങ്ങശക്കായ*ശ്രുശേറേറാ- 
നേ! കവ ചെയ. 

ശൃത്ധ൯ നീ ആലോഹേഃ! 

ശുദ്ധ൯ നീ ബലഖാനേ് 
ശുദ്ധന് നീ ഉതിഹീനാ; ഞങ്ങള്ക്കായ” ക്രു ശേറേറാ- 
നേ! കൃപ്പ ചെയ, 

ശുഭ്ധ൯ നീ ആലോഹോ! 

ശുദ്ധന് നീ ബലവാനേ! 

ശുദ്ധന് നീ മൃുതിഹീനാ! ഞങ്ങശക്കായ* ക്രൂശേറേറാ- 

നേ! കൃപ ചെയ്, 

കത്താവേ! ചെയ” കാരുണ്യം, 

കത്താവേ! ചെയ” കൃപയാലേ.. 
കത്താഖവേ' പ്രാത്ഥന പചരികമ്മക്കഗ കൈ.ഷാണ്ടും 

ചെയ കാരുണ്യം. 

സ്മൃത്യ൯ നി “ആലോഹോ 

സ്കൃത്യ൯ നീ സ്രഷ്ടപേ!. 

സ്മൃത്യ൯ നീ പാപികളില് കൃപചെയ്യും മ്ശീഹാരാ-- 

ഒാവേ! ബാറെക്മോ൪. ി 

ആകാശത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ ബാവാ! (ഇതുദി 1 



സൂത്താറാപ്രാത്ഥന. 

തവ്വ്താവുഠ പൃത്രനും വിശുഭ്ധവഹായുമായ സത്യമുള്ജു. 

എക്ദൈവത്തിനെറ തിരുശ്മാമത്തില്. 

ആമ്മീ൯. 

൭ദൈവമേ! നീ ശുഭ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. 

[ഇത്യാദി കൌമായുടെ ശേഷം] 

[മെന്ഫൌബ്ചൈമോര് കോഫെത നൊ] 

പരിശുദ്ധന്മാക്കമ്ക്ാക്ക. 

പ്പെ$ മുദ്യാനം 
മൂകായവാനെന്നേ 

വേലിക്കൊപ്പം നേക്കന്നെ൯._ 

കട മാത്തുന്നു ഭയം നാഥാ! 

$ നരകത്തിന്നെന്നേയേററാി. 

പ്പാപ്നിക്കുക നിന൯- 

ലി ഫാിതമൊത്താ ദിക്കില്, 

ബാറെക”മോര.. 

പട്ടക്കാരന്. ശരബഫോ ലാബോ ൭ഈലഖ്ബ്യോ വല്റു ഹേ 
കുദ1 ശോ. 

പ്ര തിവക്യം. മെന'ഓലംവാദഃദമ്മൊല ഓലം ഒല്മ്മിനാ 
മ്മീ൯. 

രക്ഷക നേശ്തമഹാരാജു 
സ്മൃതി ചെയ്യുന്നേ, 



ളി കി 
] 

അനുതാപക്കാരമു൯ 

ഡി൯വാതിത തുറന്നിടുന്നു. 

എല്പാ നന്മയയമേകും നിനു- 

നത്തുനിയാലാനെന്നേ നി൯. 

ന.ലവരമേകി- 

സ്ത്ൃന്തോഷിപ്പിക്ക, 

മൊറിയൌ റാഹേമ്മേലൈന് ഈ ആദാ0൭൪൭൯.. 

(ഫോയെന്൯ ലഫാത്തോയെ].. 

ദുഷ”ടന്മാരില് കാ- 

തണ്യം പൂണ്ടോനേ! 

കാരുണ്യം ചെയ” നി൯- ി 

ന്യായത്തീഫ്ിന്നാഗ.. 

ദുഃഖം പൃണ്ടോര നിന്. 

വാതില് മുട്ടുന്നു. 

കാരുണ്യത്താല് നല്. 

ദ൫കണ.ം യാപ്പ൯ര്യ. 

സ്വഗ്ഗസ്ഥന് താതാ" 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നയ്യോ.. 

കെ ൊടാണ്ടിക്കമ്മം 

റ ക കാരുണ്യം ൭ പ്പയ 

പിണ്ണുവ൪ര ത൯നാഥാ' 

മണ്മയരാശയ്യമേ! 

കക ക്കൊണ്ടിക്കമ്മം 

കാരുണ്യം പയ "ക. 



മര് 

[മാര് അപ്ചേമ്മിന്െറ ബോറൃസോ] 

കത്താവെ! കൃപചെയ്യണമേ 

. കൈക്കൊണ്ടടിയാരുടെ കമ്മം, 

ടപാറുതിയയച്ചരുടണമേ നാി- 

സനറയീന്നലിലുമന്ു ഗ്രഹവും. 

നിദ്ര പവെടിഞ്ഞിട്ടണ വൊടു ഞാന്൯ 

സി൯മു൯ നില്ക്കാറാകണമെ. 

വീണ്ടു മുഠങ്ങിലതില് പാപം: 

തീണ്ടുകയും ചെയ്യരുതേ ഞാന്. 

അക്രമമുണവ്ധില് ചെയ'കില് ഞാ൯ 

പോക്കണമെ നാഥാ! കൃപയാല് 

നിദ്രയില് ഞാ൯ പാപം ചെയ് കിയ 

നി൯൭ൃപ മോചനമരുളുണമെം 

എളറമയെഴം നി൯കുരിശിനെയോ. 

ത്തേകണമ ടിയനു സുഖനിദ്ര. 

മായാരൂപക്കാഗ്ലകളില് 

പായാതെനേ രക്ഷിക്ക.” 

സവഛന്ദമ്വാങ്ങുനന്നേരം 

ദുശ്ചിന്തകഗ ദുഷ്ടന്മാരും 

എമുന്ന വന്നു ഭരിക്കായ”വാ. 

ഗീ രാവിത കാക്ഷണമെന്നേ. 

൪൯ ദേഹമശേഷം കാപ്പാ. 

നേകുക വെളിധി൯ ദൂതനെ നീ 
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നി൯മെയ്* ഞാന് ഭക്ഷിച്ചതിനാല് 

 ദുമ്മോഫേവീഴരുതേ ഞാന്. 

ആശ്വ്യാസ ത്തൊട്ടറങ്ങമിനി - 

ക്കാവൃുക നിനരക്തം കാവല്. 

ഈ നി൯സ്ദ്ൂ ശമതാം സൃഷ്ടി. 

ക്കേകണമേ ന സ്വാതന്ത്രം. 

നിന് കൈ വേലയതാം മെയ“മേല് 

നിരനെറ വലമങ്മൈ മേവണമ്കേ, 

ചരിചയ്യ്്കോപ്പം കാക്കുക നിന. 

കരുണക്കോട്ട വള ഞ്ഞെന്നെ. 

മെയ്യിതുറങ്ങുമ്പോശ കാവല് 

ച്ചെയ്യണമേ നി.നടെ് ശക്തി, 

ഏല്ക്കണമേ നല്ധുൃപ്ം പോ- 

 ലെനെറയുറക്കും തിരുമുമ്പില്. 

നിന് മാതൃപ്രാത്ഥനയാചെന്. 

ശയ്യഷ്കകണയരുതേ ദുഷ്ട൯. 

എടന്ന ഹാംസിക്കായവാ൯ നി൯൨ 

ബലി സാത്താനെ വിലശഗശണെമെം 

നി൯വാക്കെന്നില്: നിവത്തിക്കു 

നി൯കുരിശെന്നുയിര് കാത്തിട്ടക 

എന്നെത്താങ്ങിയ നിന്ന൯പാല് 

നിന്നേയയണ്വില് സ്മുതി ചെയ വാന്. 



1൭ ൭ 

നിന്നിഷ്ടം കേട്ടതിനേ ഞാ. 

നന വത്തിപ്പാ൯ കത്താലേ! 

നിതിയെഗഴണന്നൊരു രാവുമിനി- 

ക്കേകണമേ നല് സന്ധ്യയതു: 

പെളിചാം മ” ശീഹാരക്ഷക നി, 

വെജിവില് തന്നേ നി൯വാസം, 

വെളിവി൯ചുത്രന്മാര നിന്നേ” 

ത്തന്നേ ൨.ന്ദ്ച്ചീടന്നു, 

വെള്ളിീവില് വസിക്കുന്നു ലകത്തി൯്.. 

രക്ഷകനാമീശോ സ്തോത്രം. 

ഇഹപച്ചരലോകങ്ങള യ നി നെറ 

കൃപ ഞങ്ങചിലുണ്ടാകണമേ, 

സ്യോത്രം സ്നോത്രം കത്താവേ! 

സ്്ോ തൃമതായിരമായിരമായ”
. 

അനവധിയായ” സ്നോത്രം നാഥാ 

കൃപ വേണം ഞങ്ങളുിലെന്നും, 

സ്പോത്രം മാലാകകഗ ശുശ്ര- 

ഷിച്ചീറയ൪ വന്ദിപ്പവനെ! 

പ്രാത്ഥന കേശക്കീറയരുടെയ്യം 

മാലാകകഴ് ടെയും നാഥാ. 

ത്രിത്തൈകത്വവുമേ കത്തവ_ 

ത്രിത്വവുമായി സ്ഥിതിചെയ്ും 

'ക്വിതൃസുതശുദ്ധാത്മാത്മകനാം 

സതത്യെകപരന്നായ' സ്വ്യോത്രം, 
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ാവലഫീനജനപ്രാത്ഥനയേ. 
ക്കേഷപ്പപനും കാഴ്ചകമപ്പേലൈെ 
അനുതാപം പൂണ്ടവര് കണ്ണ്ണി൪ 
കൈക്കൊള്ളുന്നവനും സ്പോത്രം. 

ഈറയ൪ ശശ്രഷിപ്പപനേ! 
മാലാകകമ് വാഴ”ത്തൃന്നവനേ! 

 വൃക്ഷദലത്തിന്സംഖ്യയില് മണ. 
മയ൪ നിന്നെ സ്മൃത ചെയ്യുന 

പിതൃസുതശുദ്ധാത്മാത്മകന. 

സ൭ത്യെകപരന്നായ് സ്തോത്രം 

ചെയ'തീടേണം നാം സത. 

ജ്ഞതാനലിവേകത്തൊടു ക്രടി. 

മൃുതികരവിഷമാം പൊ൯വെളങള്ളി_ 

ദ്ധനമയ്യോ നേടരുതേ നീ. 

തേടുക. സുഖകരമപ്പാദശം 

നിന്നേ നാഥന് സ്നേഹിപ്പംന്. 

നാല്പതു നോയ മ്പതു നോല്ക്കുക നീ. 
തീററുക തീനില്ലാത്തവരേ, 

ഈശായിസൃതമയൊപ്പം നീ 

പ്വാത്ഥിക്കുക ദനമമഗയ ഴം. 

നാല്പതുനാളറന്നുപപാസം 

മൂശ കഴിച്ചേലീയായും. 

അവസാനത്തെ ഖണ്ഡം ഒഴിച്ചു ഇതു മുതലുടട ഖണ്ഡങ്ങഗ വലാ 

യ നോയ മ്പിത മത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവയാകുന്നു. 



മ 

നാഥന് ശത്രുപീനേ ഖെന്നു 

നാല്പതൂനാളപലാസത്താരു. 

കടല് കുഴിയഗ്നിചുഭ കളില് 

നാന്നു കരേറിയ പ്പാത്ഥനകഗ 

അടിയാ രുടെ പ്രാത്ഥനകശക്കും 

കപയാം വാതില് തുറക്കണമേ, 

പ്രാത്ഥന കേട്ടീടടന്നപനേ! 

യാചന നല്കീടനനവപനേ! 

വ്വാത്ഥന കേട്ടു നിരപ്പായി 

കൃപയാല് യാചന നല്കണമേ! 

കുറിയേലായിസ്റസ്സോ ൯, കുറിയേലായിസ്സോ൯, കുഠിയേലായീ 

ഒറ്സ്സോ൯. 

[91.൦ 190-ം മസുമൂഠാകശ] 

ഉയരപ്പെടവനെറ മറയില് ഇരിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്െറ 

നിഴലാിത് മഹത്ധലപ്പഴുന്നു. 

ഞാ൯ ആശൂയിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം എനറ ശരണവും എ 

നെറ സങമ്കേതന്ഥലവുമെന്നു കത്താവിനെക്കഠിച്ച നീ പറക. 

എന്നാല് അവന് വഖിരുദ്ധത്തിനെറ കണിയില് നിന്നും പൃത്ഥ 

സംസാരത്തില് നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്ും, 

അവന് തനെറ രൂവലുകഗകൊണ്ടു നിന്നെ രക്ഷിക്കും. തഅ 

വനെറ ചിറകുകളുടെ കീഴില് നീ മറഷ്ക്കുപ്പെടും. അവന്െറ 

സത്യം നി നെറ ചുഠഠിലും ആയുധമായാരിക്കും. 

നീ രാത്രിയിലെ ഭയത്തില്നിന്നും പകല് പഠക്കുന്ന അസ്ത്പ 

ത്തില് നിന്നും ഇതട്ടില് സഞ്ചരിക്കുന്ന വചനത്തില് നിന്നും തു 

ച്ലയില് ഈതുന്ന കാററില് നിന്നും ഭയപ്പെട കയില്ല, 



൭) . 

നിനെ ഭാഗത്തു ആയിരങ്ങളും നിഒന്െറ വലത്തു ഭാഗത്തു 

വതിനായിരങ്ങളും വിഴ്ംം, 

[എങ്കിലും] അവ നിങ്കലേക്ക അടുക്കയില്ല. മന്നാലൊ നിന്െറ 
കഷ്ണുകശ കൊണ്ടു ന് കാണുക മുത്രം ചെയ്യും. ദുഷ്ടന്മാക്കുള്ള 
പ്രതിഫലത്തെ നീ കാണം, 

എന്തെന്നാല് തമെറ വാസസ്ഥലം ഉയരങ്ങളില് ആക്കിയ 

എനറ ശരണമായ കത്താവു നി ആകുന്നു. 

ദോഷം നിന്നോടട അട്ുക്കയില്ല, ശിക്ഷ നിനെറ വാസസ്ഥ 

ലത്തിന്നു സമീപാിക്കയുമില. 

എന്തെന്നാല് നിന്െറ സകല വഴികളിലും നീന്നെ കാക്കേ 

ണ്ടുന്നതിനു അവന് നിന്നെകുറിച്ചു തെറ മാലാകുമാരോടു 

കല്ലികും. 

നിന്െറ കാലീല് നിനക്കു ഇടു ഉണ്മടാകാതിരിപ്പാനാ യിട്ടു 

അവര് തങ്ങജടെ ഭൂങങ്ങളാന്മേല് നിനെ വഹിക്കും, 

ഗൊര്സൊസ്പ്പത്തേഷും അണലിയേയും നീ ചവിട്ടും 

സിംഹത്തേയും പെതമ്പാമ്പിനേയും നീ മെതിക്കും. 

തരവന് എന്നെ അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാസ അവനെര 

്ഷിക്കും. അവന് 2൭൯ നാമം അറിഞ്ഞതു കൊണ്ടു ഞാ൯ അ 

വനെ ബലപ്പെടുത്തും. 

അവന് എന്നെ വിളിക്കും. ഞാ൯ അവനോട ഉത്തരം പറയ്യം, 

ഞെരുക്കത്തില് ഞാന് അവനേ ക്രടെ ഇരുന്നു അവനെ ബല 

പ്പെടുത്തി ബഹുമാനിക്കും. 

ദീ൪ഘായുസ്സു കൊണ്ടു ഞാ൯ അവനെ തൃഡ്സിപ്പെടുത്തും. ൭ 

നെഠ രക്ഷ അവനെ ഞാന് കാണിക്കയു. ചെയ്യും. 

ഞാ൯ പവ്വതത്തിലേക്കു എന്െറ കണ്ണുകളെ ഉയത്തും, ഒ 

നെറ സഹാറയക്കാരന ഒ്ലേവിടെ നിന്നു വരും, 



ശി 

എന്െറ സഹായം ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും സൃഷ്ടിച്ച ക 

ത്താവിനെഠ സന്നിധിയില് നിന്നു ആകദന്ത. 

അവന് നി൭ന്െറ കാല് ജഇളകുവാന് നസുമ്മതിക്കയില്ല. ന? 

നെറ കാവല്ക്കാരന ഉറക്കും തൂങ്ങുകയുമില്ല. 

എന്തെന്നാല് ഇജ(സ്സാഷേലിനെറ കാവല്ക്കാരന് മറക്കും തൂങ്ങു 

ന്നുമില്ല ഉറങ്ങുന്നുമില്ല. 

നി നെറ കാവല്ക്കാരന൯ കത്താവു ആകുന്നു, കത്താവു ത 

നെറ വലത്തുകൈ കൊണ്ടു നിനക്ക നിഴലിടും, 

പകല് ആടിത്യനെങ്കിലും രാത്രിയില് ചന്ദ്രനെങ്കിലും നി 

ന്നെ ഉ പദ്രവാക്കയില്. 

കത്താവു സകല ദോഷങ്ങളില് നിന്നും നിന്മെ കാത്തു കൊ 

കളം. കത്താവു നിനെറ ആത്മാചിനെ കാത്തുകൊള്ളും. 

അവന് നിന്െറ ഗമനത്തേയും നിന്െറ ആഗമനതത്തേയും 

ഇതുമുതത ഭെന്നേകും കാത്തുകൊള്ളം. 

ദൈവമേ സ്കി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാഠെക* മോര്. 

പടക്കാരന്, ശുബഹോലാബോ മഈല്പബ്ബോ വല”റൂ ഹോം 

ക്കാ ദാ ശോ, ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ ഉ. ഹാലേലുയ്യാ. 

പ്ര തിവാക്വയംം മെന'ഓാലം വാദാമ്മല ഓലം ഒല് മി നാമ്മീസ, 

കത്താവെ! നിന്െറ കരുണയി൯ ചിറകുകളുടെ നിഴലി 
൯ കീഴില് ഞങ്ങളെ മറച്ചു ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ. 

സകലവും കേശക്കുന്നവനേ'! നിന്െറ കരുണയാല് നിന്െറ: 
അടിയാരുടെ അപേക്ഷ നീ കേഗ.ണെമ്മെ, 

മഹത്വമുള്ള രാജാവായി ഞങ്ങടുടെ രക്ഷകനായ മശ് 

ഫാ. നിരപ്പു നിറഞ്ഞ രിക്കുന്നു സന്ധ ചം * പുണ്യമുള്ള രാവും ഞ 

അ.ഗ്൧3 നി തരണമമ, 
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ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകഗ നിങ്കലേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളടെ കടങ്ങട്ടം പാപങ്ങളും നീ പുബ്യപ്പെടടത്തി ഇഹ 

വും പരവുമായ രന്മയധ ലോകങ്ങളിലും ഞങ്ങളോടു കരുണ ചെ 

യ്യണമേ. 

കത്താവേ! നിന്െറ കരുണ ഞങ്ങളെ മറച്ച നിനെറ ൭പ , 

ഞങ്ങളു. ടെ മുമ്പിരു നില്ക്കണമേ. നിന്െറ സ്ലീബാ ദൂഷ്ടനി 

അ നിന്നും അവരരെറ സൈറവ്യങ്ങളുില് നിന്നും ഞങ്ങളെ. കാ 

ത്തു കൊള്ള ണമേ. 

ഞങ്ങഗ ജീപനോടിരാിക്കുന്ന നാളകശ ഒക്കയും നിന്െറ 

വലത്തുകൈ ഞങ്ങള.ടെ മേത് ആയസിപ്പിക്കണമേ, 

നിനെറ നിരപ്പു ഞങ്ങളടെ ഇടയില് വാഴ്രമാറാകണമേ, 

നിന്നോ$ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കഗക്കു ശരണവും രക്ഷയും 

നീ ഉണ്ടാ.ടണമേ. 

നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാമ്മിനെറയും നിന്െറ സകല പ 

രിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാത്ഥനയാല് ദൈവമേ! ഞങ്ങളുടെ ക 

ടങ്ങഗ്ക്കു നീ പരിഹാരമുണ്ടാക്കു ഞങ്ങളോടട കരുണ ചെയ 

ണമേ, 

കത്താവിനെറ ബറഹ്ഹമാനം തെറ സ്ഥാനത്തു നിന്നു മേന്നേ 

ക്കും വാഴ ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. റ 

കത്മാവിനെഠ ബഹുമാനം തന്െറ സ്ഥാനത്തു നിനു മെന്നേ 

ക്കം വാഴത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു, കത്താവിനെറ ബഹുമാനം ത 

നെറ സ്ഥാനത്തു നിന്നു എീന്നെനോക്കും ചാഴഃത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. 

വിശുദ്ധിയും മഫത്വവാമുള്ള ത്രിത്വമേ! ഞങ്ങളോടു കരുണ 

ചെയ്യണമേ. 

പിശുദ്ധിയയം മഹത്വവുമുഭ്ള ത്രിത്വമേ! ഞങ്ങളോട കരുണ 

ചെയ്യണമേ. വിശ്രദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള ത്ര്ിത്വമേ! കൂപ തോ 

ന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ച്ചെയ്യണഠമമം $ 
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നാ എനോേക്കും വിശുദ്ധിയും മഫത്വവുമുള്ളവനാകുന്നു; 

നീ എന്നേക്കും വിശുഭ്ധിയും മ ഹത്വവുമുള്ളവനാമുന്നു; നീ ൭ 

ന്നെന്നേകും വിശ്രദ്ധിയൂള്ളവനും നിന്െറ തിരുനാമം പാധഗ”ത്ത 

പ്പെടതുമാകുന്നു, 

ഞങ്ങളടെ കത്താലേ നിനക്കു സ്മൃത. 

ഞങ്ങളടെ കത്താവേ; നിനക്കു സ്മൃതി, ഞങ്ങടെ ശരണ 

മേ! എന്നേം നിനക്കു സ്മൃതി. ബാറെകമോ൪. 

ആകാശത്തിലുള്ള ഞങ്ങളടെ ബാവാ! [ഇത്യാദി. 



രാത്രിപ്രാത്ഥന. 

“ഒന്നാം ൭ കനമ്മ?ം 

പിതാവും പ്രതനും പരിശുദ്ധവഫായുമായ സത്യമുള്ള 

ഏകദൈവത്തിന്െറ തിരുനാമത്തില് 

ആ തമീ൯ 

. ദൈവമേനീ ശുഭ്ധമള്വനാകുന്നു, 

[ഇത്യാദി കെരമ്മായുടെ ശേഷം] 

ഉറക്കമില്പാത്തവനാ ധി ഉണരവുള്ളവനായ എനെറ കത്താ. 

വേ! നിന്െറ ഉണര്വിനെ ഞാന് സ്മൂതിപ്പാനായിട്ടു പാപ 

ഗ്രകലില് നിന്നു ഞങ്ങളടെ ഉറക്കത്തേ നി ഉണത്തണമേ, 

മര ണമില്ലാത്തവനായി ജീപന്ുള്ളവനേ! നിനെറ കരുണദയ 

ഞങ്ങള് വന്ദിപ്പാനായിട്ടു മരണനാശങ്ങളാകുന്നു ഉറക്കത്തില് 

നിന്നു ഞങ്ങളുടെ മരണത്തേ റീ ജിീധിപ്പിക്കണമേ, പിതാധും 

പുത്രനും വിശുദ്ധ റു ഹായൂയമായുള്ളോ വേ! സ്വഗ്ുത്തിലും ഭൂമിയി 

ലും സ്മൃതിക്ക പ്പെടപനും വാഴ”ത്തണ്ലെട ചനം നി ആകകൊണ്ടു 

നിണ്നെ സ്മൃതിക്കുന്നപരായ സ്വശ്ശീയമാലാകമാരുടെ മഹത്വ$ു 

ള്ള വൃന്ദങ്ങളോടൊന്നിച്ചു വിശുദ്ധിമയാഴു ക്രടി) ഇപ്പോഴ്രം ഒ 

ല്ലായ്യോഗം ഴേന്നേക്കും നിന്നെ സ്മൃതിച്ചു വാഗ്ത്തുവാനു ഞങ്ങ 

മതെ യ്യോഗ്യൃന്മാരാക്കണമേ, 

ആമ്മിന്. 



[]99.ം 119.ം 110. ം മസുമുറാകള്] 

രാത്രികാലങ്ങളില് കത്താവ് നെറ ഭപനത്തി ത നില്ക്കുന്നു 

വരാഡി കത്താപിനന്െറ സകല ദാസന്മാരുമായയള്ളോരെ! നി 

ശാ കത്താവധിനെ ചാഴ”ത്തകിവീന്൯. 

നിങ്ങള് ശ്രഭദ്ധസ്ഥലത്തേക്കു നിങ്ങളു ടെ കൈകമളു ൃയത്തി 

ക്ത്താപിനെ വാഗ ത്തുവീന്൯, 

ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും സൃഷ്ടിച്ച കത്താവു സെഹിയോ 

നില് നിന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

കത്താവേ! എനെറ സ്മൃതി നിണെറ മുമ്പാകെ പ്രദവേശിക്ക 

യും നിരെറ വചനത്താല് എന്നെ ജ്ദീചിപ്പ്പിക്കയും ചെയ്യണെ 

മേ, എനെറ അപേക്ഷ നിനെറ മു൯പാകെ പ്പവശോിക്കയും 

നിന്റ വചനത്താല് എന്നെ രഥ്ചജിക്കയും ചെയ്യണമേ. 

ഏംനറ നാവു നിനെറ വചനത്തെ ഉച്ചരിക്കും. എന്തെന്നാ 

ത നിനെറ കളുനകളെല്പാം നീതിയോടു ക്രടിയവയാകുന്നു, 

നീ നിനെറ കല്പന കശ ന്നെ പഠിപ്പിക്കമ്പോശ ൭൫൭൯൨ 

അധരങ്ങമ നിനെറ സ്മൃതികളെ ഉപ്പരിക്കം. ഞാ൯ നിണെറ 

കല്പനകളില് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാല് നിനെറകൈ എട്നെസഹാ 

ഡ്യിക്കും, 

എെറ ആത്മാവു നിരെറ രക്ഷഷ്ക്ായിട്ട കാത്തിരുന്നു. നീ 

സെറ വേദപ്പമാണത്തെ ഞാ൯ വിചാരിച്ചു, മ നൈറ ആത്മാ 

വു ജീവിച്ചു നിന്നെ സ്മൃതിക്കയും നിടന്ാ ന്യായവിധി ഒന്നെ 

സഹായിക്കയും ചെജ്ടു:. 

കാണാതെ പോയ ആഴ പോലെ ഞാ൯ തെററിപ്പോയി, ന 

സെറ ഭൂത്യനെ അഭന്വഷിക്കണമെ, എന്നെന്നാര ഞാ൯ നി 
൭൯റ കല്പ്പനകളെ മഠന്നിലു. 



വ: 

സകല ജനങ്ങള മേ! കത്താവിനെ സൂതിപ്പിന്. സകല ജാ 
തികട്ടമേ! അവനെ നിങ്ങള് സ്മൃതിപ്പിന൯ു. എന്തെന്നാല് അവ 

നെറ കൃപ നമുടെ മേല് ബലപ്പെടിരിക്കുന്നു, അവ൯ സത്യമാ: 

യിട്ടു എന്നേക്കും കത്താവുമാകുന്നു. 

ദൈവമേ സ്ത്രി നിനക്കു യോഗ്ൃമാകുന്നു. ബാറെക” മോര്, 

പട്ടക്കാരന്. ശുബ്ഹോലാബോ ഉ ലബ്ര്യോ വല്റ്റഹോ 

കാദിശോ. 

പ്രതി പാകം മെന'ഓലം വാദാമല ഓലം ഒല്മ്മീനാമ്മീന൯ 

[”“ഏത്തയിര് ഹാത്തോയെ: എന്ന മട്ടി 

നമ്മുടെ രക്ഷകനാ- 

ക്ബേറിന്നയിര പൂണ്ടി. 

ങ്ങേറെറാരു രാവില് 

നായമമെജ്ചാരുമുറക്കമുണ- 

ന്നൊന്നായ * സ്മൃതി പാടീടേണം.. 

ഞൊൌയരദിപസമിതില് 

മെദവസൃത൯ന കബറി.. 

ന്നള്ളീന്നേററു 

സ്കൃതി സകലാധിപനെന്നേവം 

സഭയയം മക്കളു.മാക്കുന്നു.. 

മുന്നാം നാഗ മൃതരീ- 

നുയിര്പുണ്ടേററവനാം 

മ”ശീഹാ പാപ്പ 

ക്കഗിയില് നിനും മരണത്തില് 

നിനം ഞങ്ങളെ യേറേറണം, 

യൌനാന്ത൯സാഭ്ദ. 

ശും പോല്.മുപ്പകലും 



രാവും ഭൂവിം ॥ 

നന മേവിത്താ൯ മുന്നാം നാഗ 

മീ വിച്ചുയത്തെഴ്ഴന്നേഠരു. 

ബാറക" മോര്, 

പട്ടക്കാരന്.ശുബഹോലാബേ: ലബ്ര്ൊ വല് റ്റഹോ 

ക്രാ ദി ശൊ, 

പ്രതിവാക്യം മെന" ഓലം വാദാമ്മല ഓലം ഒത മ്മീനാമ്മീ൯ 

ജയവ ഷ്ണയത്തോടാ. 

ക്കബറയന്നേഠററവനാം 

അപ്രത്വക്ഷ൯. 

തന്നാദ്യന്തവിഹീനസുത.- 

ന്നായി സ്ൃതി നാമേറേഠണംം. 

തസ്യമെ൯ കാലോസ് കുറിയേലായിസ്റ്റോന. 

[ദഘഫത്തൊലോനെഥത്തെ ഏന്ന മട്ടില്. 

വിണ്ണുലകിന്നരചന്൯ താ൯ 

തനു സഭയേപ്പണിതതിനേ 

ആക്കിത്തന്നാസ്ഥാനം 

പുക്കതിനുള്ലേ വാണു. 

കത്താതന്നൊട$ സംസാ 

രിക്കേണ്ടുന്നവരെല്ലാം 

സഭയുഗ്ൃകട്ടെയിതാ ം 

താനതില് മേധവിീടുന്നു, 

ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേദുയ്യാം 

സഭയെ വളത്തുന്നവനേ! 

കൃപ ചെയ്തീടടിയാരില് 

ബാറക” മോരം 



൭00 

പട്ടക്കാര൯- ശുബഹോലാബോ ഈലല്ര്യോ വല'റുഹോ 
ക്ാദ്ദീ ശോ, 

പ്രതിവാകൃയം മെന'ഓലം വാദാമ്മല ഓലം ഒത മീനാമ്മി൯ 

മ*ശീഹാത൯മ ണവാദ്ടി 

ആയിട്ടം ശുദ്ധസഭ 

ഭാഗ്യങ്ങഗ പൂഴ്ണ്ണുമതാം 
പര് ദീസാ സദ്ദശമഹോ 

മാമോദിസായയമതില് 

സഫഹദേന്മാരസ്ഥികളം 

കൂജാച്ചിഠവുമണ്ടു. 

ഏന്തിജജിലോഷധിയെ 

ചഠ0ലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേഷ്യയ്യാ 

ഭാഗം ചെയ്യക്കേകീടും 

കഹനേന്മാരകജ മുണ്ടു. 

ആബ്വെൊക”സബ്ച'ഖൊ എന്നമട്ടില്] 

രക്ഷാകരനേ നിന്റൊ മച്വം 

കാണ്മതിനു വിരോധിക്കുടലേ 

നിന്നുത്ഥാനം ക് 

ണ്ടാസ്്രീപഗ്ഗത്തോ.- 

ഭടിയാര മണവറയൃള്ളില് ലു. 

ക്കാ നന്ദിപ്പാറാകേണം. 

ശാപപപ്പെടാ യ്ക്ദന്മാര 

ആണികശ വീക്കിയ തൃക്കൈകശ 

കടമാകും കടലി. 

നാടിയാരേകേഠറി 



പ ടൂ 

നിങ്ക്യത്തിന്മക്ര പത്തില് 

നിന്നിങ്ദു വലിച്ചീടേണം. 

ബാറെക” മോര്. 

പട്ടക്കാരന്- ശുബഹോലാബോ ഈ ലബ്രോോവല്റൂഹോ 

ക്കാദീശോ. 

പ്രതിവാക്ും: മെന'ഓലം വാദാമ്മല ഓലം ഒല് മീനാമ്മീ൯ 

ചിന്നപ്പെട്ടാ നി൯രക്തം 

ഞങ്ങടെ കറകഗ തുടച്ചെല്പാം 

നി൯ തിരുമേനി പചൊറു- 

പ്പിചിപ്പുണ്ണുകള്കെ 

സ്ത്രീപ്പാമേല് വേറായ” ന. 

ന്നയിരടിയാരേ ചേക്കേണം, 



രാത്രിപ്രാത്ഥന. 

രണ്ടാം കെ)മ്മാ 

കത്താധിനെറ ബഹുമാനം തെറ സ്ഥാനത്തുനിന്നു എന്നേ 

ക്കം ലാഴ് ത്തപ്പെട്ടതാ കുന്നും... ഛീ ൭൦൪..ണ്ണ് 7൭ 

[ഇത്യാദി കെരമായുടെ ശേഷം] 

[ലമതക്രൂസ് റെൌമ്മൊ എന്ന മട്ടില്] 

ശ്രശില് രൂക്കി- 

ചാ സെഹഫ്വോനെ നീ- 

ക്കിയ മ”ശിഹാ സ്മുത്യ൯. 

സഭയേ ഒത്തു വിവാഹം താന് 

സഭതനസന്െനെ സ്മൃതി ചെയ്ക്കേററം 

എത്തിജ്ജാതികള്ളെല്ലാ ദേ- 

ശത്തീന്നും സ്മൃതി ച്ചാടിത്ത_ 

ന്നുത്ഥാനത്തിള് മോദിക്കുന്നു. 

ബാറക മോര്. 

പടക്ാരന൯ന.ശുബ'ഹോലാബോ ഉ൯ലബ്ര്യോ വല”റൂഹോ 

ക്കോ ദിശോ, 

പ്രതിവാകു)ം.മെന്ഓലം വാദാമ്മലമഓലം ഭല്മ്മീനാമ്മി 

൯, 



“വെള്ള കിക്കാ. 

രാം പ്രഭ പൂണ്ടോരേ 

കബ്ചറിനഴുക്കരുക്ക?- 

വതല്ച്കാര കണ്ടിട്ട ക്ങോടി 

്ക്രണ്ടാലും മുദ്രക്കല്പാല് 

മുടിയവന് കബറില് നിങ്ങശ 

മിന്നല് ക്കൊപ്പം നില്കുന്നു"? 

എന്നും ചൊല്ലിപ്പതക്രൂരശ്ലേമ്മില്. 

കമാംറിയൊ റാഹെമമ്മെലൈന് ഈ ആദാഴൊൈ൯ 

[മാർ അപ്രേമ്മിന്െറ ബോവൂസൊ)] 

' ഞങ്ങഗത൯കത്താവേ! നീ 

കാരുണ്യം ചെയ്യു” ഞങ്ങഗാമേല്, 

സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങശക്കുത്ഥാ_ 

നത്താല് തന്നോനാം പൃത്രാ! 

ഇപ്പെരു നാളില് കത്താവേ! 

നി൯കോപത്തേ നീക്കണം 

ഇപ്പെരുനാളറല് കത്താലേ! 

നിമ്മലരാകേണം ഞങ്ങഗ. 

ഇപ്പെരുനാജിര കത്താവേ! 

തരണം ഞങ്ങശക്കുഗ വെദ്ടെ. 

സ്കൃതി ചെരുനാശ കശഗക്കിശന്നും 

മുടിയവഭയ ൧ൃൂട്ടുന്നോനും, 

ശുദ്ധികശ നാഥാ ശുഭ്ധാ നീ 

ന്നൊ$ഴ താതന്നും ദുഹായ്ക്കും 
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ഹാലേലുയ്യാ പാടാ൯ ഞ 

ത്അഗശേകീടേണം ശ്രദ്ധി. 

ഞജദഗാതന൯കത്താലേ' നീ 

കാരുണ്യം ചെയ്യ” ഞങ്ങഗമേല്,, 

സ്വാതന്ത്ര്യം ഞതങ്ങഗാക്കുത്ഥാ- 

നത്താല് തനോനാം പുത്രാ! 

അടിയ്യാരേയഷൃത്ഥാനത്താല് 

രക്ഷിച്ചോനാം മ” ശീഹാ! നീ 

നല്കീടടേണം പൃണ്യം ഞ. 
ഹി 

ങ്ങശകും ചാങ്ങിപ്പ്പോയോക്കും. 



രാത്രിപ്രാത്ഥന. 

മുന്നാം൭കയമഥ്മ 

കത്താവിനെറഠ ബഹുമാനം തനെഠ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ൭൭ 

ന്നേക്കും പാഴ'ത്തപ്പെടടതാദുന്നും. 472൭
. 7 ദി. ഷ് ൧ 

[ഇത്യാദി കരമ്മായുടെശേഷ൦] 

(ആനീഷ്” മൊറിയൊല് ആന്നിദൈന്ൻ] 

കത്താലേ' നത കാശ്ചാസം 

നി൯സല്ഭവനങ്ങശക്കുള്ളില് 

വാങ്ങിപ്പോദയാക്കായ” 

കൃപയി ഞങ്ങള്ക്കും 

അടിയാക്കമവക്കും പറഠും 

കുററങ്ങളെ മാററിടേണം. 

കറിയേലാഷിസ്സ്റോ൯, കറിയേലായി സ്റ്റോ൯, കുരികേലായ' 

സ്സ്റോസ., ഞങ്ങളു ടെ കത്താവെ! ഞങ്ങളോടു കരുണ ച്െയ്യുണ 

മെ. ഞമ്മടെ കത്താവെ! കൃപയുണ്ടായി ഞത്ങളോടുട കരു 

ണ ഭചയ്യണമെ, ഞങ്ങളുടെ കത്താവെ! ഉത്തരം അരുജിച്ചെ 

യ്ക്ക ഞങ്ങളോടു കരുണ ചെയ്യണമെ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവെ! 

നിനക്കു സ്മൃതി. ഞങ്ങളുടെ കത്യാവെ! നിനക്കു സ്മൃതി. ഞെത്ങടു. 
ടെ ശരണമെ! മെൌന്നേക്കും നിനക്ു സ്ത. ബാെക”മോ൪ 

[അത്ത”മൊറിയൊ ആനിഡ ഏന് ആബോകഷൈന്൯] 

കത്താ വെയാശ്വാസം നല്. 

കുത്ഥാനത്തി൯നാളേോോളം 
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താല്ക്കാലികമാ മിജജീപ൯ 

വിട പിതാക്കശക്കും 

ഭൂരാതൃ ജനങ്ങള്ക്കും 

കാന്തിയെഴന്നറകഗ്ക്ുള്ളില് 

നല് കീടാശ്വസം. 

അവഖരേയോക്കും നാമ കബറു. 

ള്ളഉസ്ഥികളഠിയേണം 

നിനുകല്പന മണ് മയരാമാ- 

ദാമൃക്കയിരേകര്ടട മ്പോഗ 

കാന്ത് ജ ണഞ്ഞിട്ടവര നിന്നോ. 

ടൊപ്പം മണലവറയില് പൂകി 

ഉയിരേകും നിന്ഥേ 

സ്്യോത്രം ച്പെയ്യയേണം, 

ബാറെക”മോര൪ 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഹോലാബോ ളു ലല്ലോ വല” റുഹോ 

ക്ഷാ ദിശോ, 

പ്രതിലാകൃയം- മെന്ഓലം ലാദമ്മച്ച ഓലം ഒല്മീനാമ്മ! 

ം, 

ഗോത്രപ്പേരു കമേമ്മഡ്ക്കായ” 

കത്താചി൯മു൯പില് 

കണ്മാ൯ കല്പകളിര മുശാ 

കൊത്തിയ ദതാക്കുമ്പോഗ 
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നിങ്ങശത൯മൃുതര് പേരുകളേ. 

ഓക്കാനം പള്ളിയിലിവിടേ 

എ ഗ്രതാനും മേല് സ്വഗ്ലത്തില് 

മാശിീഹാത൯വരവില് തന്നോ.. 

ടവ൮വ൪ മോദിപ്പാനും 

ചേപ്പ്റി൯ ധ്രിസ്പായില്, 

൭മാറിയൊറാഫേമ്മേലൈ൯ ഈ ആദാറൈന്. 

[ഫാദെസ' മ”ലെറഹമമ്മേ] 

കരുണ നീറഞ്ഞവമനേവേ് 

മൃനരുത്ഥാനത്തില് 

നിന്നുടെ സൃഷ്ട്യേ നീ 

ചുതുതാക്കീടണമേ, 

നിന്നിത ശരണത്താല് 

നിമ്രയിലായ” നിനെഠറ 

വരവിനു കാത്തിടും 

മൃുതരില് കനിയണമേ, 

അവരബറാഹത്തി_ 

സെറയൃയമിസഹാകു ടെയും 

യാക്കോബിന്നുടെയ്യം 

മടിയില് പാക്കണര്മ, 

വനവനാം വരുവോ. 

നും മൃതര തന്നുയിരും 

സ്മൃതനെന്നു ശരീര. 

ത്മാക്കഗ പാടണമേ. 

ഫാലേമലുഷ്യാ ഉ ഫാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേദുയ്യാ, ദൈവമെ നി 

നക്ക സ്മൃതി, 



44 
ി 

ഫാലേലുയ്യാ മു ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യ ദൈവധമ! ന്. 

നക്കു സ്ത. ഫാര്ലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ൭ഉഫാലേലുയ്യാ, ദൈ 

വ൮ൃുമേ! നാനക്കു സ്മൃതി. 

കരുണയുള്ള ദൈവമേ! നിനെറ കരുണയാല് ഞങ്ങമളോട്ട 

കരുണ ചെയ്യണമെ. 

നാം ദൈധഖത്തിനെറ പുത്രന്മാരായിത്തീരുവാ൯ ഒീവിച്ചി 

രുന്നപ്പോഗ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവരായ നമ്മുടെ പിതമക്കന്മാരെ 

കുരബാനകങ്ിലും റ്രാത്ഥനകളിടും നാം ഓക്കണം. അഥിവി 

ലാത്ത ലോകമായ സ്വഗുത്തില് നീതിമാന്മാരോട്ടം പുണ്ഠവാ 

ന്മാരോടും ക്രടെ ൭ഉദൈവപുത്രൂ൯ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. 

മൊറിയോറാഹെ മ്മേലൈന് ഈ ആദാറൈ൯. 

(ലക്കോസ. 1 40 മുതത് 
റ; 

മറിയാടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്, എന്െറ ദേഹി കത്താല!! 

നെ പുക റാം 4 നെറ ആത്മാവു ശെ ദജദീലിപ്പിക്കനവ 

നായ ദൈവത്ത 1ല് സന്തോഷിച്ചു. എ ഒന്തെന്നാല് അപന്൯ തനെഠ. 

ദാസായയടെ താഴ്മയെ നോക്കിക്കണ്ട രിക്കുന്നു. കണ്ടാലും ഇതു 

മുതല് സകല വംശങ്ങളും ഇനിക്കു ഭാഗ്യം തരും. 

എന്തെന്നാല് ശക്തിമാനും തരെറ നാമം പരിശുഭ്ധധയം ആ 

യിരാക്കുന്നവ൯ വലിയ കായ്യങ്ങളെ. എങ്കല്. പ്രവത്തിച്ചിരിക്ക 

ന്നു. അവനെറ കരുണ അവനെ ഭയഖപ്പടുനനവരുടെ മേല് തല 

മുറകളായും വംശഞ്ങളുയേയം ഉണ്മാഷുന്നു. 

തമവന്൯ തന്െറ ഭൂജും കൊണ്ടു ജയം ഉണ്ടാക്കി തങ്ങട്ടെ 

ഹൃദയചിചാരത്തില് അഹങ്കാരികള്രായവരെ ചിന്നിച്ചു. അവ 

ന ബലവാഗ്മാരതെ സാം ഹാസനങ്ങളില് നി മറിച്ചിടുകയും 

താഴമയുള്ളവരെ മയൃത്തുകയും ചെയ്ക. 
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അവന് വിശപ്പുള്ളപരെ നന്മകഗ കൊണ്ടു സംപൂണ്ണുന്മാരാ 

കുകയും സമ്പന്നന്മാരെ വ്ൃത്ഥമായി അയയ്ക്യൂം ചെയ്തു. അവ 

൯ തന്െറ ദാസനായ ജസ്്രായേലിന൯ു സഹായിക്കയും നമ്മുടെ 

പാിതുക്കന്മാരോടട സംസാരിച്ച ഡ്പകാരം അബ്രഹാകമ്മിനോട്ും 

അവനെഠ സന്തതിയോട്ടം എന്നേക്കും തന്െറ കരുണയെ ഓാക്ക 

യും ചെയ്തു് 

ബാറേക* മോര്, 

പട്ടഥാരന്., ശുബഹോലാബോ ഛലബ്രോ വല റവുഹോ 

ക്ട ദീ ശോ, 

പ്രതി വാകൃം, മെൌന”ഓലം വാദാമ്മലഓാലം ഒല്മ്മിനാ 

മ്മീന്, 

[മുബൈക് മറീയം ബസ് ദാവിദ”?] 

ഹാ! നി൯ ഭാഗ്യം ദാവീദിന൯ു- 

മകഗശ മറിയമേ! 

കദൈപം നിന്നില് നി. 

നു ശരീരം വൃ ണ്ടി. 

ഭാദാക്യരെയടിമയൊഴി- 

ച്ലെല്ലാം വിണ്ടു, 

ന*ദ്വീയന്മാ൪ ശ്രീഹന്മാര സഹ-- 

ദേന്മാര നയവാ- 

ന്മാരാ.ലായ്യന്മാ൪ 

ലേവിയരായോരേ! 

പ്പാത്ഥിപ്പി൯ മ” ശിഹാ കൃപ ചെയ. 
ഖാന ഞങദളടെ മേല്. 

 നി൯ഗാത്രം ഭക്ഷിച്ചം നിന്. 
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ചെൊമ്മം ശരണത്താല് 

മുതരായോക്കാശ്വാ. 

സതത്തോ ടോമ്മയുമലിലോട്ടള.- 

വാക്കെ൯ നാഥാ. 

ബാറെക”മോ൪ 

പട്ടക്കാരന് ശുബഹോലാബോ മലബ്ര്യോ വല” റൂുഹേ? 

ക്കാദീശോ, 
1 

പ്രതിവാകൃയംം മെന'ഓലം വാദാമ്മല ഓലം ഒതിമ്മീനാമ്മ; 
൯ ₹ 

മാലാകാനാഥ! നിന്നുടെ 

മാതാ താനും 

പരിശുഭ്ധന്മാരുമ - 

ണസഡ്ക്യം ഡ്രാത്ഥനയാല് 

ശുശ്രഷകഗ കൈകക്കൊ. 
യ്ക് 

ണ്ടരുശ ചെയ്യേണംം 

ആമ്മീ൯. 
[1920൦ മസുമുറാ] 

സഹോദരന്മാര ഒരുമിച്ചു പസിക്കുന്നതു എത്ര നന്മയും എത്ര: 

സൌുന്ദയ്യവും ആകുന്നു. 

അതു അഹറോനെറ തലയിന്മേലും അവന്െറ അങ്കിയുടെ 

ഗെഞ്ചിഗ്മേല് വിനെ കിടക്കു താടിയായ അവസെറ താടി 

യിന്രമേലും ഒലിക്കുന്ന തൈലം പോലെയും സെഹിയോ൯ന മല 

മേല് പൊഴിയുന്ന ഹെമ്മോന് മഞ്ഞു ചോലെയും ആകുന്നു. 

എന്തെന്നാല് അവിടെ കത്താവു ശെന്നേകും അന൯ഗ്രഹത്തേ 

യൂം ജിവനേയഷ്യം കല്ലിച്ച. 

ദൈവമേ) സ്മൃതി നിനക യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക*മോര- 



2 

പിട്ടക്കാരന്.ശുബ'ഹോലാബോ ലല്ലോ വല”വുഹോ: 

ക്കാദിശോ 

പ്പ തിവാകും, മെന”ഓലം വാദാമ്മല ഓലം ഒല്മ്മീനാ 
മ്മീ൯, 

ദൈവമാതാവിന്നു ഓമ്മയ്യം അവളു. ടെ പ്രാത്റനയാല് നമു 
കട സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ, 

നീതിമാന്മാക്ക ഓമ്മയയം അവരുടെ പ്രന്ഥനയാല് നമുക്ക സ 
ഫായങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ദീരഘദര് ശിമാരുടെയുയം ്രീഹന്മാരുടഭെയയം സഹദേന്മാരു. 
ടെയ്യം പ്രാത്ഥന നമുക്കു കോട്ടയായിരിക്കുട്ടെ. 

കത്താവേ! നിന്െറ സഹദേന്മാരുടെ തുറമഖത്തിന്നും നി 
നെറ സ്ന്നേഫിതന്മാരൂുടെ ക്രടാരങ്ങശുകും ഞങ്ങളെ യോഗ്യന്മാരാ 
ക്കണമ്മെ 

ദയയുള്ളവനും കരുണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായയള്ളോ വേ! 
നിനെറ ന്ലായവിസ്മാര ദിവസത്തില് ഞങ്ങളോടു: കരുണ ചെ 
യ്കുണമേ. 

തന്നെ വിജിക്കന പാപികഗിക്ക തന്െറ കരുണയെ വി 
രോധിക്കാത്തവന൯ു വാഴ” ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. 

ബാറഥെക” മോര് 

പട്ടക്കാരന്: ശൃബര്ഹോലാബോ മലബ്്രെ? വലറുഹോ 
ക്കോ ദീഒ9 ശാ. 

പ്രത?വാക്യംംമെന്ങാലം വാഭാമ്മല ഓലം ഒല് മ്മീനാമ്മീ 
ന 

കത്താവെ! വിശ്വാസമുള്ള സഭയുടെ മശമശം നല്ല ഓാമ്മ 
തുണ്ടാക്കണമെ, 



ഷു; ല് 

നിന്െറ ശ്രേഷ്ടത ഉദിക്കുന്ന ദിപസത്തീല് അവര് നിന്െറ 

വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്ുമാഠാകണമെ. 

കന്യകയായ ഒദൈവമാതാവെ! എല്ലാ കാലജുംഘല്ലാനേ 

രത്തും നിന്െറ പ്പാത്ഥന ഞങ്ങള്ഗക്ക കോട്ടയായിരിക്കണമ്മെം 

[കത്താവെ]എല്ലാ നാഴികയിലും ഞങ്ങശുക്കായി കണികളെ. വ 

യ'കുുന്ന മുഷ്ടമനെ നിന്െറ പരാശുദ്ധന്മാരുടെ യൃൂത്ഥനയാല് 
ഞങ്ങളില് നിന്നു മായിച്ചുകളുയണമ്മെ, 

ഞെങ്ങളു ടെ കത്തായായ യേശ്ുമ”ശിഹാ! നിനെഠ സ്ലീ 
ബാ ഞങ്ങശക്കു കോട്ടയായിരി൧ഴും അതിനകത്തു ഞങ്ങള് മഠ 

യ്ക്കു പ്പുടുകയും ചെയ്യണമെ 

വചനമായ യേശ്രതമ്പുരാനമെ! ജീവനോ ടിരാിക്കുന്നവരെ 

നിനെറ സ്ല3ബായാല് കാത്തുകൊള്ളുകയും മരിച്ചുപപോയവ 

രെ നിനെറ കരുണയാല് പുബ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെ. 

നാം ജര്പനോടിരിക്കുന്ന നാഗ ഒക്കയും ഖില്ലാര്ഡ്യാഴ്ചം പി 

താവിനെയും ചുത്രനെയും വിശുദ്ധറുഫായേയും സ്പൃതിച്ചു പ 

ദ്ദിച്ചു മ ഫത്വപ്പെടുത്തണം. 

ഏററവും കരുണയു മളപനായ ഞങ്ങട ടെ ദൈവമെ; നീ എ 

ഗന്നമ്മുന്ന ആ നിനെറ വലിയ ദിവസത്തില് നിനെഠ വല 

ത്തുഭാഗത്തു ഞങ്ങളെ. നിത്തണെമെ. 

ഈ സ്വമയത്തു നാനക്കു സ്ത്തി യാ ഞക്ങമെ നിയോ 

ഗൃന്മാരാക്കിയിരിക്കകെധ്െ നിനെ രാമഃ റ അനുഭവിപ്പാനും 

ഞങ്ങളെ നാളം 

ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിനെറയും ജിവ൦നെറയ്യം നാഥനായ 

കത്മാചെ! നിനെ കൂപ ഞങ്ങജുടെ മേല് ഉണ്ടായ ഞങ്ങളു. 

. ടെയയം ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെജും ആത്മാക്കള ശ്ശേ 

കരുണ ച്െചെയ്യണമെ, 

കത്താവെ! കൃപച്ചെയ്യു സ്ഫാംയയിക്കണമെ, 
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[149-ം 140-ം 100-ം മസുമുറാകശ] 

ഉറങ്ങിയവരെ! നിങ്ങള് ഉണന്മ എ ഗ്രന്നേററു സ്യതിപ്പിന൯ു. 

ആകാശത്തില്നിന്നു കത്താവിനെ ധ്; ഉന്നതത്ങ 

കില് അവനെ സൃതിപ്പിന൯ു, 

അവെറ സകല ഭൂൃതന്മാരുമെ! അവനെ സ്തൃതിപ്പി൯. അവ 
1] ഴു 

നെറ സകല സൈവ൮ൃങ്ങളു. മെ! അവനെ സ്മൃതിപ്പി൯, 

ആദിത്യചന്ദ്രന്മാരെ! അവനെ സ്തൃതിപ്പി൯. വ്രകാശമുള്ള സ 

കല നക്ഷത്രങ്ങള മെ! അവനെ സ്ത തിപ്പി൯. ആകാശങ്ങളുടെ 

ആകാശങ്ങളും ആകാശങ്ങശക്കു മീതെയുള്ള വെള്ളങ്ങളു.മായയ 

മ്ളോലേ! അവനെ സ്പൃതിപ്പി൯. അവ കത്താധിനെഠ നാമ 
ത്തെ സ്മൃതിക്കട്ടെ. ണു 

എത്തെന്നാല് അവന് പാഞ്ഞു, അവ ഉണ്ടായി. അവന് കല്ലി 

ഷു, അവ സ്ൃഷ്ടി൧പ്പെട്ടു. അവന് അവയെ മെന്നെനേക്കമായി 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. അവന് ഒരു നിയമത്തെ നിശ്ചയിച്ചു, അതു അ 
ഫിയ്യന്നുതുമല്ല, 

ഭൂമിയില്നിന്നു മഹാസച്ചങ്ങളും എല്ലാ ആഥങ്ങളം അഗ്നി 
യ്യും കല്മയഷ്യം ഉറച്ച വെള്ളവും ഹാമവും രവസനൊ വചനവ്പ 

വൃത്തയായ കാററുകളും കൊട്ടംകാഠററുകള മേ! [കത്താവിനെ 
സ്യൃതിപ്പിന൯ു. 

പപ്പതങ്ങളും സകല കുന്നുകഴ്ടം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സകല കും 
രകിലുകളു.ം മൃഗങ്ങളും സകല കന്നുകാലികളും ഇഴജജുത്തുക്കടം 
പക്ഷികളും പറവകളു.മേ! [കത്താവിനെ സ്മതിപ്പിന്.. 

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും സകല ജാതികളും ഭൂമിയിലെ 
പ്രഭ ക്കന്മാരും സല ന്യായാധിപതിമാരും ശിശുക്കളും കന്യ 



(0) 

കമാരും വൃദ്ധന്മാരും യൌവ്വനശ്ടാരുമായയള്ളോതര! കത്താപി 

നെ ന്മൂതിപ്പിനു. ഇവര് കത്താവിനെറ നാമത്തെ സ്മൂതിക്കടടെ . 

എന്തെന്നാല് അവനെറ നാമം മാത്രം വലിയതാകുന്നു. അവ 

നെറ മഹത്വം ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും ഉണ്ടു, അവന് ത 

ന്െറ ജനത്തിനെറ കൊമ്പിനെയും തന്െറ സകല നീതിമാ 

ശാ ദം തനിക്കു അടുത്ത ജനമായ ഇസ്രായേല് പുത്രന്മാക്കം മ 

ഹത്വത്തെയും ഉയത്തുന്നു, 

ക ത്താവിനു ഒരു പുതിയ പാട്ടിനെയും നീതിമാന്മാരുടെ സ 

ഭയില് അവന്െറ സ്മൃതിയേയ്യം പാട്ടവിന്. ജസ്്രായേല് തന്നെ 

മണ്ടാക്കിയവനില് സന്തോഷിക്കയും സെഹിയോനെറ പപ. 

ന്മാര തങ്ങജടെ രാജാവില് ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യട്ടെം 

അവ൪ തപ്പുകളാലും ചതുരത്തപ്പകുളാലും അവനെറ നാമ 

ത്തെ സ്മൃത്ിക്കയൂ൦ പറണകളാല് അവന൯ പാടുകയും പെയ്യട്ടെ. 

എ ന്തെനനാല് കത്താവ തരെറ ജനത്തില് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവ 

൯ ഭരീദ്രന്മാക്ക രക്ഷ കൊട്ടക്കയും ചെയുന്നു. 

നീതിമാന്മാര് ബഹുമാനത്തില് ബലപ്പെട്ടം. അവര തങ്ങട്ട_ 

ടെ കട്ടിലുകളിന്മേര അപനെ സ്മൂതിക്കയും തങ്ങള.ടെ കണ്ണ 

' ങാ കൊണ്ട ദൈവതത്തെ പുക ത്തുകയും ചെയ്യും. 

പുറജ്ടാതികശക്കു പ്രതിക്രിയയും ജാതികഗിക്കു ശിക്ഷയുട 

ചെയ വാനും അവരുടെ രാജാക്കന്മാട്ര ആലാത്തുകഗ കെ 

ണ്ടും അവരുടെ മാമ്പന്മാരെ ഇരിമ്പചങ്ങലകശ കൊണ്ടും 

ബെന്ധിപ്പാനും എ ണ്രതപ്പെടിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി അവരുടെ 

മേല് നടത്തുവാനും അവഒ൯ഠറ സകല നീതിമാദ്മാക്കം മഹ 

ത്പം ഉണ്ടാക്കുപാനും ആയിട്ട അവരുടെ കെകട്യില് ഇരുമുന 

വാഗ ഉണ്ടും 

യ 
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കത്താവാനെ അവന്െറ ശുഭ്ധസ്ഥലത്തിരു സ്പൃതിപ്പി൯, അ 

വണ്െറ ശക്തിയുടെ ആകാശത്തട്ടില് അവനെ സ്മൃതിപ്പിന, 

അവന്െറ വല്ൃഭത്വത്തില് അവനെ സ്പൃതിപ്പിീന്൯. അവ 

നെറ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ബഹുത്വത്തില് അവനെ സ്തൃതിപ്പിന്. 

കൊമ്പിന്െറ ശബദത്താല് അവനെ സ്തൂതിപ്പി൯, തംബുരു 

കളാമും വിണകളാലും അവനെ സ്ക്ൃതിപ്പിള്. 

തപ്പുകളരാലും ചതുരത്തപ്പുകള്ാമും അവനെ സ്ൃൃതിപ്പി൯. ര 

സമുദ്ള കമ്പികളാല് അവനെ സ്കൃതിപ്പി൯. നാദമുഭ്ള കൈ 

ത്താളങ്ങളാല് അവനെ സ്കൃതിപ്പി൯. ശബബ'ദത്താലും ആര ച്ചു 

വിളിയാലും അവനെ സ്ൂതില്പി൯. എല്ലാ ശ്വാസവും യാ 

വിനെ സ്മൃതിക്കട്ടെ. 

സകല ജനങ്ങളമേ! കത്താധിനെ സ്ൂതിപ്പി൯. സകല 
ജാതികളു_ മെ" അവനെ നാങ്ങഗ സ്മൃതിപ്പിനു. എ ന്തെനണാല് അ 

വനന്െഠ കൃപ നമ്മുടെ മേല് ബലല്ലൈെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സത്യ 

മായിട്ടു എ ന്നേകും കത്താവു ആകുന്നു. 

ദൈപമെ! സ്കി നിനക്കു യോഗ ഗ്യമാരുന്നു, ബാറെക മോര്. 

പട്ടക്കഗര൯.ശൃുംവഹോ ലാബോ ഈ ലബ്്യോ വല”റു ഹോ 
ക്കാദദീശോ. 

പ്രത)വാക്വം. മെന'ഓാലം വാദാമ്മൊലഓാലം ഒമര് 
നാമ്മീ൯, 

ത) ത്വത്താനു സതി ത ത്ര ന്ദ സ്മൃതി, ത്രിത്വത്തിനു സ്മൃത, 

സ്യൃതിക്കപ്പെട്ടതും ഉുണ്മയായൃയതും ആദിയും അന്തവും ഇല്പാത്ത 
തൃമായത്രിത്വത്തെ ഞങ്ങള് സ്മൃതിക്കുനു. ദൈവമെ! എല്ലം 
നേരത്തും സ്മ്തി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു, 



൭2 

[പട്ടക്കാരന് ആരംഭിക്കുന്നതിനോട്ടേ കരടി ബസ്മല്ക്കൊ- 

_€“നിന്നാ൦ സ്തൂതിയോടു രാജമകശ്? എന്നതു മുതല് നവ് (൮ 

“സ്പൌമെന്കാലോസ് കറിയേലായിസ്റ്റോ൯?? എന്നതു ത് 72% 

വരെ ചൊല്ലിയതിന്െറ ശേഷം] 

(ല*മറിയം യൊത്ദഃസ' ആ ലോകഫാ] 
൭ 

ദൈവത്തി൯മാതാ മറിയാ. 

മിന്നും ന്ബീയേ. 

ന്മാക്കും ശ്്രീഹഫന്മാക്കം നല്. 

സ്ഹഫദ്േന്മാക്കും 

സഭയി൯മക്കഗക്കൊക്കയ്ക്കും 

കാലംതോഠയം 

എന്നേക്കും നല്ലോരോമ്മയ- 

തുണ്ടാകട്ടെ. 

ബാറഠെക* മോര്൪, ി 
& 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഘഹോ ലാബോ മാലലബ്ലോ വല റൂഫോ 

ക്കാദീശോ. 

തിരുലുള്ളത്താല് കന്വകയാം 

മറിയാമ്മിന്നുഗ 

ജാതനതായ” രാതിക്കാരെ 

പ്രഴി നേരാക്കി 

രക്ഷിച്ചവമ തന്നോമ്മയ്ക്കൌ. 

ന്നത്വം ചേത്താ 

സൃതനായ” സ്പോത്രം. പ്രാത്ഥിക്ക- 

ട്ടവാഗ ഞത്ങ്ശക്കായ”. 



൭9 

[4/നയ വാന് പനപോലെ തമത്തിട്ടമേ?? എന്നതു മുതല് നിഷ 

“നിന് യാത്ഥന കൃപയേറഠട്ടെ ഞങ്ങമക്കെന്നു ം?"ഏന്നതു വരെയും 

4മക്കളിലപ്പ൯ കൃപ ചെയ” വതുപോലെ??എന്നതു മുതല് വ് 

മൊറിയോ റഫേമ്മേലൈ൯ ഈ ആദാറൈ൯ന്? ഏന്നതുവരെയ്ും 

ചൊല്ലിയതിനെറ ശേഷം] 

[മാര് അപ്രേമ്മിനൌര ബോവുൃസൊ] 

ഞങ്ങഗതന്കത്താവേ! നീ 

കാരുണ്യം ചെയ” ഞത്ങശമേല് 

നിന്മാതാവും കാദീശ൯_ 

മാരും ചെയ്യും യാചിപ്പാല്. 

മറിയാമ്മിന്നായ " റ്ര്രാമ്മാ വ- 

ന്നറിയിച്ചോരാ മാലാകാ 

ദൈവം യോജിപ്പായെന്നായ” 

വനറിഖവിക്ങേകിടേണം, 

പനിനീര ഫാനനീിയാദ്യര്മേല് 

വീഴ“ത്തിയൊരാ മാലാകാതാ൯ 

മൃുത൪തന്നസ്ഥിക്രുട്ടത്തില് 

തൃചയാം നീര ഖിഥ”ത്തിടേണം, 

ഞങ്ങമാത൯കത്താവേ! നീ 

കാരുണ്യം ചെയ” ഞങ്ങഗമേല് 
നിന൯മാതാവും കാദീശന്൯- 

മാരും ചെയ്യും യാചിപ്പാല് 

നി൯മാതാധും കാദീശ൯- 

മാരും ചെയ്യം യാചിപ്പാല് 



94 

നല്കീടേണം പൃണ്യം ഞു. 

ഞ്ങഠാക്കം വാങ്ങിപ്പോയോക്ടം 

[മാലാകമാരുടെ സ്തൃതി] 

മേലുള്ള ഉയരങ്ങളില് സ്വഗ്ലീയമാലാകമാര൪ സ്മൃതിക്കുന്നതു 

പോലെ ബലഫീനമ്മാരും പാപ്പികളു മായ ഞങ്ങളും സ്മൃതിക്കു 

ന്നു, എല്ലാ കാലവും ല്ലാ സമയത്തും ഉയരങ്ങളില് ദൈവ 

ത്തിന്നു സ്മൃതിയും ഭൂമിയില് സമാധാനവും നിരപ്പും മന്ഷ്യമ 

ക്ഷഗക്ക നല്ല ശരണവും .ഉണ്ടായിരിക്ക ടെ]. 

ഞങ്ങഗ നിന്നെ സ്മൃമിക്കയും വാഴ് ത്തുകയും വന്ദിക്കയുയം ചെ 

യുന്നു, സതിയുടെ ശബ്ദം നിനക്കു ഞങ്ങ കരേററഠുന്നു. 

സവ ശക്തിയുള്ള പിതാവും സ്വഗ്ലാധിപതിയും സ്രഷ്ടാവും 

ആയിരിക്കന ദൈവമായ കുത്താചേ! നിന്നെയും യേശു ശി 

ഫായായ ഏ൭.ല തൂനായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കത്താവെ! നി 

നെയും നിനെ സ്മൃതിയുടെ വലിപ്പം നിമിത്തം ഞെങ്ങ്ഗ 

സ്യലോത്രം ചെയുന്നു. 

പിതാവിനെ പുത്രനും വചനവും ലോകത്തിനെറ പാപ 

ത്തെ വഹിക്കുന്നവനും വഹാിച്ചവനുമായ ദൈവത്തിനെറകു 

ഞ്ഞാടായു ള്ളോ ഖെ. ഞങ്ങളോട്ട കരുണ ചെയ്യണമെ. 

ലോകത്തിന്െറ പാപത്തെ വഹിക്കുന്നവനും വഹിച്ചപനു 

മായുള്ളോവെ! നിനെ ചെധി ചായിച്ു ഞങ്ങലുടെ അപ്പ 

ക്ഷ കൈക്കൊള്ളനെമെ. 

തന പിതാഖിനെറ വലത്തുഭാഗത്തു മഫയ്വത്തോടുക്ൂ 

ടീ ഇരിക്കുന്നവനായുള്ളോലെ! ദയ തോന്നി ഞെങ്ങമേഴ കരു 

ണ ചെയ്യണമ്മെ, 

എന്തെന്നാൽ നാ കാത്രം പരിശുഭ്ധനാകുനു. പിതാവായ 
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ദൈവത്തിടെറ തഫത്വത്തിനു വിശുഭ്ധറുഹായോ$ട ക്രടെ 

യേശൃരമ*ശിഹായായ നീ മാത്രം കത്താവും ആകുന്നു. ആമ്മീ൯ 

എല്ലാക്കാലവും ഘഎല്പാ സമയത്തും ഞങ്ങഗ ങീവനോടിരിക്കു 

ന്ന ദിവസങ്ങളമ്കൊക്കുയും നിന്നെ വാഴ ത്തുകയും എന്നേക്കും വാ 

ഴത്തപ്പെട്ടതും നിത്ൃത്വം ഉക്കൂതുമായ നിനെ പരികുദ്ധതി 

രുനാമത്തെ സ്ക്ൂതിക്കയയം ചെയ്യും. 

ഞങ്ങളടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ സവശക്തിയുള്ള 

കത്താലേ! നീ വാഴത്തപ്പെട്ടചനാകുന്നു. നിമനെറ തിരുനാമം 

തു ടി ൫൬൩ ബല൭ തു മാ സ്ൃതിക്കപ്പെടതും മെന്നെന്നേക്കും സ്പ തികളാല് പ്രബലപ്പെട്ടതു 

കുന്നും 

സതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. മഹത്വം നിനക്കു യൃക്തമാകു 

നനു. സകലത്തിനെറയും ദൈവവും സത്ൃയത്തിനെറ പിതാവുമാ 

യവനേ! നാിനക്കും ഏകപുത്രനും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധറുഹായി 

ടം പുകക്ഠ്, ചേച്ചയാകുന്നും അതു ഇപ്പോഴ്രം എല്ലാ സമയത്തും 

എ ന്നേ൧9ം, ആമ്മി൯. 

[മോറാന് യേശുമ”ശിഷൊ] 

മാറാ൯ യേശ്ുമ” ശിഹാ! നിന്െറ കരുണയുടെ വാതില് ഞെ 
ങ്ങടെ നേരെ ന: അടയ്ക്കുരുതേ, കത്മാലേ! ഞങ്ങഗ പാ 
വികളാകുന്നു എന്നു ബങ്ങഗ ഒററു പറയുന്നു. ഞങ്ങളമോട്ട കരു 
ണ ഉണ്ടാകണമെ, 

കത്താവേ! നിന്െറ മരണത്താല് ഞങ്ങളു. ടെമരണം മാഞ്ഞു 

പോമുവാനായിട്ടു നിന്െറ സ്ന്നറേഫം നിന്െറ സ്ഥാനത്തു നിന്നു 
ഞങ്ങടെ അഴുക്കലേക്ക നിന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങ 
മോഴ കരുണയുണ്ടാകണമെ, 

“€ദൈവമേ! നി ശുഭ്ധമുള്ളവനാകു അ ഇത്യാദി കൌനമ്മാ. 

നനനാാനാതത്ത്തു 



പ്രദാതപ്രാതഥന. 

പിതാവും പുത്രനും വിശുഭ്ധവഹായുമായ സത്യൃമുത്ത 

ഏഎകദൈവത്തിന്െറ തിരുനാമത്തില് 

ആമ്മീ൯, 

പട്ടക്കാരന്, ശുബ“ഹോലാബോ ഈ ലബ്ര്യോ വല” റൂഹേഃ 
ദ്മോ ദീ ശൊ, 

പ്രതിവാകൃം.ം ബലഹിനന്മാരും പാപികളമായ നമ്മുടെ 

മേരു അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗണവും രണ്ടു. ലോകങ്ങളിലും ൭. 

ന്നെന്നേകും ചെൊരിയുമാറാകട്്ടടെ 

സ ലയ സാ] 

പിട്ടഥാരന്. ൭ഒദൈവമായ കത്താചേ! ഭാഗ്യമുള്ളവയും പ്ര 

കാശം നിറഞ്ഞിരാിക്കുന്നവയുമായ കതിരുകളാല് ഞങ്ങളുടെകു 

ണ്ലുകളെ. നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ, മരിച്ചവരുടെ ഇടയില് 

നിന്നുള്ള നിനെ ഉയിത്തെ ഇ നേല്പ്പദിവസത്തില് ഞങ്ങളെ 

സന്തോഷിപ്പിക്കയയം നിന്െറ കര്൪തൃത്വത്തിസെറ ഉദയത്താല് 

ഞങ്ങളെ. ആനന്ദിപ്പിക്കയും ചെയ്യണമെ. ഞങ്ങടെ ജിീവനെറ 

ആശാബന്ധവും ഞങ്ങളടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷിതാവും ആഷി 

രിക്കുന ഞങ്ങളടെ മ” ശീഫാ കത്താലേ! നിരെറ കൃപയുടെ 

സഹായത്താല് ഞങ്ങള്ക്കു തൃണസ്ക്ുയും ചെയ്യണമെ. മോറാ൯ 

വാലോഫാന് ല'ഒതുമ്മീ൯. 

ആമ്മ',൯.. 



ി 

[ദൈവമേ നിന്െറ കൃപയി൯പ്രകാരം എന്നോടു ൧൭ 

കരുണ ചെയ്യണമെ? ഇത്യാദി 220൦ സുമൂറാ 

ചൊല്ലിയതിന്െറ ശേഷം] 

[യ്ലീക"ദ“ഫാദാ ലശ”മായോ
നെ?? ഏന്ന മട്ടില്] 

മഹിമയൊടക്കബറിന്നു ൭ുറ.. 

പ്പെട്ടീ സൃഷ്ടികളെ 

ശോഭിപ്പിച്ചൊരു ശോഭയതാ. 

മേശു സ്മൃത്യനഹൊം 

ശെമഓനും യോഹന്നാനും 

ചെസാക്കബറിങ്കല് 

സതി ടി 

ടേ പോയിരേ തിരികെ, 

ആഗ “ചയിലാദ്യത്തേതായി- 

ടടന്നി ഗ്ുഭ്ധദിനേ. 

ആദ്യജനുയിരപൂ ണ്ടെ ഴ്നേല്ലി- 

ചീ മണുമയരേയയും. 

കൊന്നലവരേ ജീവിച്ചേശ്തു 

ലജ്ജിപ്പിച്ചതിനഥല് 

പള്ളികജം ദയറാകുള_മി.. 

ന്നാനന്ദിക്കുന്നു. 

മൃുതര്തന്നാത്മാക്കളു മിനാ. 

നന്ദിക്കും കൃപ്പയാം 

പനി നിരവര്മേലുയി൪ പൂണ്ട. 
രേശു വീഴ"ത്തിയതാല്, 

ബാറെക”മോര്൪. 



പം 

പട്ട ക്കാര ൯. ശുബചഛഹൊലാബോ ഈ യ? വല റൂഹോ 
ക്കാദിശോ. 

പ്രതിവാക്കുംം മെന് ഓലം വാദമ്മൊല”ഓലം ഒതിമ്മി൯ 
ആമ്മീ൯, 

രക്ഷകനേ! നിനോയും നി. 

നുത്ഥാനത്തേയും 

കൊണ്ടോടന്നടിയാക്കയിരേ. 

കേണം നിന്നരുഗ പോൽ, 

കുറിയേലായിസ്റ്സോ൯. 

[0 ഓം മസു മൂറാ] 

എനെറ ദൈവമേ! നീ എനറ ദൈവം ആകുന്നു. ഞാന് നി 

നക്കായിട്ടു കാത്തിരിക്കും. 

ദാഹിച്ചും വരണ്ടും വെക്മത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂ 

മിയെപ്പോലെ മെന്െറ ആത്മാവു നിന്നെക്കുഠിച്ച ദാഹിച്ചിരി 

കുടന്ന. എനെറ ജഡവും നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു, 

നിന്െറ ബലത്തെയും നിനെറ ബഹുമാനത്തേയും കാണ്മാ൯ 

ഇപ്രകാരം സത്യമായിട്ടു ഞാ൯ നിന്നെ നോക്കി. 

എന്തെനാല് നിന്െറ കരുണ ജീവനേക്കാഗ നല്ലതാകുത്ന 

എരനെറ അധരങ്ങഗ നിന്നെ സൃതിക്കും. 

ഞാന് ജീവനോടിരാക്കുമ്പോഗ ഇപ്രകാരം ഞാന് നിന്നെ 

വാഗ ത്തുകയും നിരെറ നാമത്തില് ഞാ൯ ൪൭൯൪0 കൈക 

ളെ. കൂയത്തുകയും ചെയ്യും. 

൧ സന്െൈഠ ആത്മാവു കൊഴ്പ്പും മേദഡ്സ്സം എസപ്പോലെ പുഷ 

യാകും. എനെറ വായ് സ്മൃത്യുള്ള അധരങ്ങഗ കൊണ്ടു നി 

ന്നെ സ്മൂതിക്കയു ചെയ്യു, 
നി 



റ 

എനെ കാിടക്കയിഗ്മേല് ഞാൽ നീന്നെ ഓത്തു. രാത്രികാല 
ങ്ങളില് ഞാന് നിന്നെ ധ്യാനിക്കയും ചെയ്യു, 

എന്തെന്നാല് നീ ഇനിക്കു സഹായക്കാരനായി തീന്നു. നി 

നെറ ചിഠകുകഴു.ടെ നിഴലില് ഞാന് മറയ്ക്കപ്പെടും. 

എന്൯െറ ആത്മാവു നിന്നെ പിത്തുടന്നു. നിനെറ വലത്തുകൈ 

ഐ ന്നെ താങ്ങുകയും ചെയ്തു, 

അവര് എ൫െറ ആത്മാലിനെ നശിപ്പിപ്പാ൯ അന്വേഷിച്ചു. 

അവര് ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങള'ലേക്കു പ്രവേശിക്കും. 

അവര വാളിനു ഏല്പിക്കപ്പെടടകയും കുറുനരികഠിക്ഷ ഭക്ഷണ 

മായി തീരുകയും ചെയ്യും. രാജാവു ദൈവത്തില് സന്തോഷി 

ക്ദം. 

അവനെക്കൊണ്ടു ആണയിഴ$ന്ന ഏഖന്നും പുകഴ*ച ഉണ്ടാകും. 

എന്തെന്നാല് അസത്യം പറയുന്നവരുടെ വായ" അടയ്ക്ക പ്പെടും, 

ദൈധമേ! സ്മൃതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക്*മോർ, 

പട്ടക്കാരന്, ശുബഹോലാബോ ലല്ലോ വല് റൂഹോ 
ക്കാദീശോ, 

നി 

പ്രതി വാക്ഷം. മെൌന്ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒല്മ്മീനാം 
മ്മീ൯. 

[““കോലോദതൂബ ഹോ? എന്ന മട്ടില്] 

ദൈവമുയിത്തു മഫത്വപത്തോടാ_ 

ദാമ്മി നെയും ത൯- 

മക്കളെയും ങവിപ്പിച്ച 

ഭുതഗണം തതരുപതിധേ വാഇത്തി 

ഭൂമി വിളങ്ങി 

ഭൂമമൊട്ട കാവരുക്കാര നിന്നു. 



00) 

ശെമദങാ൯കീിപ്പാ യോഫന്നാനൊട. 

മൊന്നിച്ചീ നാ. 

ഒ ക്കബ ഠിടമതിലേക്കോടി 

യാക്കോബാനന്ദിച്ചു തോമ്മാ 

തൂം്ലിപ്പെട്ടു 
മത്തായി സ്ോത്രം പാടി. 

പാതാളം പൃക്കിടയ൯ വിഗ്രഹ- 

സേവ ലിടുത്തി 

തന്നുടെ സഭയേ രക്ഷിച്ച 

ജീപിച്ച മഹത്വത്തോടെ.ഴ നേ 

റതിനേ ശക്ത്യാ 

ശത്രുക്കളറല്നിന്നം വീണ്ടു, 

പിഞ്ഞി൯ലഹരിയൊഥിഞ്ഞവനേപ്പോല് 

കത്താവീ നാഗാ 
മരണത്തേ വിട്ടുണപ്വോടെ 

മുതിയേക്കൊന്നു തകത്താപ്പാതാ- 
ളുത്തിനപാതില് 

തീത്തൊരു നിത്യക്കാല്പിഠം. 

ദൈവമുയിത്ത മരി ച്ചവരിന്നി- 

ന്നെ.൭൦ നേറേഠററഠം 

കാവല്ക്കാരിരു ഭൂമമേററി 

മ*ശീഹാ ജവിച്ചെന്നവരുരശ്ശേം 

വൃക്കാത്തതിനാല് 

രുശിച്ചവ൪ ലജ്ജിച്ചേററം. 

ബാറെക”മേഃര്, 



01 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഹോലാബോ മറുലഃബ്രോ വല റുദഹോ 

ര്ടോദീശോ. 

പ്രതിവാക്ൃംം മെന്ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒരുമ്മിനാ 
മ്മീ൯, 

നി൯വരചോത്തു വസിച്ചു മരിച്ചവര 

ഖിന്നരെ മോദ. 

പ്പിക്കും നി൯തേജസഡ്സുതിനെ 

കണ്ടിന്നേദ്ദിവസം തങ്ങളുടെ 

തലകളയത്തി 

നി൯കൃപയേ സ്കൃതാചെയുന്നു. 

കുറിയേലായിസ്ക്സോ൯. 

(10-ം മസുമു റാ] 

ആകാശങ്ങഗശ ദൈവത്തിന്െറ മഹത്വത്തെ അറിയിക്കു 

ന്ന. ആകാശത്തട്ട അവന്െറ കൈവേലയെ കാണിക്കുന്നു. പക 

ല് പകലിനു വാക്കിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നു. രാത്രി രാത്രിക്കു അറി 
പിനെ. അറിയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

അവയുടെ ശബദം കേശകുപ്പെടാത്ത ഭാഷയുയമില്ല. വാക്കു 

കള. മില്ല, ഭൂമിയില് എല്ലാടവും അവയയടെ അറിയിപ്പും രഭൂലോ 

കത്തിനെറ അതൃത്തികളേോള.ം അവയുടെ വചനങ്ങല്ടം വുറ 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്മ. 

അവന് അവയില് സ്മൂയയന്െഠ മേല് അവയനെറ ക്രുട്രാരം ആര 
ദി, അതു ത൫൯െഠ മണവറയില് നിന്നു ലുഠറപ്പെട്ടസന മണവാ 

ളു൯ എന്നപോലെ [ആകുന്നു] പരാക്രമമുള്ളവ൯ എന്നപോലെ 

തന്െറ വഴി ഓട്ടവാ൯ സന്തോഷിക്കും. 

ആകാശത്തിനെറ അററങ്ങളില് നിനു അതിന്െറ പുറപ്പാ 
ഴം ആകാശത്തിനെറ അറുതികളിനേമേല് അതിനരെറ താങ്ങദും 
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ആകുന്നു. അതിനെറ ആവിയില് നിന്നു മറവായിരിക്കുന്നതു ഒ 

ന്നു ഇപ്പ, 

കത്താവിനെറ ലേദപ്രമാണം കഠ ഇല്ലാത്തതും ആത്മാവി 

നെ തിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. കത്താലവിന്െറ സാക്ഷീ വിശ്വാ 

സയോഗ്യവും ശിശുക്കളെ ഇഞ്ഞാനമുള്ളവരാക്കുന്നതം ആകുന്നു 

കത്താവിനെറ പ്രമാണങ്ങഗ ചൊവപുള്ളവയും ഹൃദയത്തെ 

സന്തോ ഷിപ്പിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. കത്താവിനെറ കല്പന തി 

രിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും കണ്ണുചലെ ഖ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ആകു 

ന്ന. 

കത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വെടിപ്പള്ളതും മന്നേക്കം നി 

ലനില്ക്കുന്നതും ആകുന്നു. കത്താവിനെ സ്പായവിധികശ സ 

ത്ൃമായിട്ടുള്ളവയും സകലത്തിലും ന്തിയായിട്ടുള്ളവയും ആകു 

ന്൯, അവ സ്വണ്ണുത്തേക്കാളു.ം നല്ല രത്തങ്ങളേക്കാജും ആഗ്രഹി 

ക്ഷത്തക്കഷവയും തേനിനേക്കാളം തേനകട്ടയേക്കാള.ം മാധൃയ്യമു 

ള്ളുവയും ആകുന്നു. 

അത്രയയമല്ച നിന്െറ ദാസന് അവയാല് സൂക്ഷിക്കല്ലെടും. അ 

വന് അവയെ ആചരിച്ചാല് വജരെ പ്രതിഫലം കിട്ടും, പി 

കളെ. തിരിച്ചറിയുന്നവ൯ ആരു രഹസ്യകായ്യുങ്ങളില് നീ 

എന്നെ കുററമില്ലാത്തവനാക്കി തിക്കണമേ. 

ദുഷ്ടന്മാര എന്നില് അധികാര പ്പെടാതിരിപ്പാനും പാപങ്ങ 

ഒ1ല് നിന്നു ഞാ൯ ധെടിപ്പു ജവനായിരിപ്പാന്നും ആയിട്ടു അ 

ന്യായത്തില് നിന്നു നിനെ ദാസനെ തടുക്കണമെ. എന്റ 

സഹായക്കാരനും എനറ രക്ഷിതവോേുമായ കത്താലെ! എന്െറ 

യോ വചനങ്ങശ നിസെറ ഇഷ്ടവ്പകാരവും എനറ ററ൮൭: 

ത്മ ലെ ധ്യാനം നിനെഠ മുമ്പാകെയും ഇരിക്കണമ്മേ, 

ദൈവമേ! സ്മൂതിനിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറെക”മോ ൪. 
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പട്ടക്കാരന്. ശുൂബഹോലാബോ ഈലബ്രോ വല” റൂ ഹോ 

ക്കാ ദിശോ. 

പ്ര തിവാക്ൃം. മെൌന്ദാലംവാദാമ്മൊലഓാലം ഒല്മ്മിനാ 

മ്മ൯, 

[“ശ്”മായോമ”ദിത്തൊെദ്” മാലാകെ? എന്ന മട്ടില്] 

മ”ശീഹാ ങീവിച്ചെഗനേററു 

കാവല്ക്കാ൪ ലജ്ജപ്പെട്ടു 

തന്പ്രിയയാം സഭ സന്തോഷ. 

ത്താലാത്മപ്രിയനേ വാഴ*ത്തും. 

ഞായരദിനേ കിപ്പായോഹ- 

ന്നന്മാരെ്തോടിപ്പോയി 

ഗുരു മൃുതരിന്നുയിര്പൃണ്ടേറെറ. 

ന്നതു കേട്ടാരാഞ്ഞിടവാനായ്യ. 

രക്ഷകനേ! നിന്നുത്ഥുന. 

ത്തീ൯ ദിനമാമിന്നടിയാ രില് 

പ്പിതിയെ ഇ ന്നള വില്പാക്കാ- 

രുണ്യത്താല് പോക്കുക കുറഠം, 

ദയറാകശ പള്ളാുകളം സ 

ന്തോഷം കൈക്കൊണ്ടിന്നാളില് 

പു ത്ര൯തന്നുത്ഥാനത്തെ 
വാഴ "ത്തി സ്ലോത്രം പാടുന്നും 

ബാറെക”മോര്. 

പട്ടക്കാരന്, ശബഫോ ലാബോ മദലബ്രയാ വല ”വൃുമുഹഠ 
ഗാ ദീദുശാം 
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പ്രതിവാക്ൃയം. മെന“ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒല്മ്മിനാ 

മ്മീ൯. 

നഷ്ടമതാം തന്നുരുവം വി- 

ണ്ടാദാമ്മി൯ജീണ്ണു ശരീരം 

പൃതുതാക്കാനായ” മൃുതലോക. 

മത്തക്കല്ലയോ ദൈധമിറങ്ങി. 

ദുറഠിയേലായി സ്റ്റോൻ, 

[ഏശായാ 49, 10. 35, 5 

ട് കംത്താഖിന്ു ഒരു പുതിയ പാട്ടിനെയും അവനെറ സതിയെ 

ഭൂമിയുടെ അതൃത്തികളുില് നിന്നും പാടപചില്൯. സമുദ്രത്തിലേ 

ക്ക ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരും അതിലുള്ള സകലവും ദ്വീപുകളും അ 

വയില് കുടിയി രിക്കുന്നവരുമെ! [കത്താവിനു പാട്ടചിനി, 

പനവും അതിലെ ഗ്രാമത്ങള.ം സത്തോഷാിക്കടെ. കാദോ൪ 

മേച്ചില് സ്ഥല ക്ങളായിരിക്കട്ടെ. പാറകളില് കുടിയിരിക്കുന്ന 

പര് സ്തൃതിക്കടെ. അപര് പവതങ്ങല്ല.ടെ മുകളില് നിന്നു ആത്തു 

കൊള്ളട്ടെ. കത്താവിനു മഹത്വം കൊട്ടക്കയും അവനെറസ്ത 

തികളെ ദ്വീപുകളില് അറിയിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. ര 

കത്താവു പരാക്രമശാലി എന്ന പോലെ പുറപ്പെ. അവന് 

യോദ്ധാവു എന്നപോലെ വാശിയെ ജ്വലിപ്പിക്കും, ാവ൯ ആ 

ത്തു പ്രബലപ്പെട്ടു തനെഠ ശത്രുക്കളെ സംഫരിക്കും. 

ആകാശങ്ങളെ! മേലില്നിന്നു ആനസദ്മിപ്പി൯, മേഘങ്ങള് 

നീതിയെ തങളിക്കളെ. ഭൂമി തുറക്കപ്പെടട്ടെ, രക്: വര്ദ്ധിക്ക 

ട്ടെ. നിതി ഒന്നിച്ച മുഭഡ്ക്തമാറാകട്ടെ. ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ച ക 

ത്താവു ഞാ൯ ആകുന്നു, 

ദൈവമെ! സ്മൃതി നിനക്കു യോഗ്യാമുന്നു. ബാറെക”മ
ോരം 
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പിട്ടക്കാരന്, ശ്തുചഖപഹോലാബേോോമ ലബ്രേറ വല റു ഹോ 

ക്രോ ദിശോ. 

യതിവാക്ൃം“ മെന'ഓലം വാദാമ്മൊല ഒലേം ഒല്മ്മീനാ 

മ്മീന്, 

[“യൌമ്മോനോ?' ഏന്നു മട്ടിതു 

ഇന്നാശ നി൯ കബറിങ്കല് ഭൂതന്മാര 

പൂണ്ടും വെള്ളങ്കി 

ശിഷ്യകമ ധ്യപസുഗന്ധക്ര. 

ട്ടുകള്കേോട്ടം വപ്വോയ് 

അറിയിച്ചപരേ മാചലാകാ 

തന൯ുസ്ത ത്യ മുത്ഥാനം, 

തിരുവുജള മായ” മൃതി പുണ്ടക്കബറീിന്നി. 

അആയിരേററു മടനുഷരേ 

ചീഴ*ചയീല് നിന്നേററി സ്വശ്ശൂക്രട. 
ട്ടത്തൊടുക്രടെ 

രമാദിപ്പാ൯ നമ്മേ മേളാി. 

പ്രിച്ചോനായ” സ്ോത്രം, 

ഞായര്ദിനേ ഭ്തന്മാര വെള്ളയണി. 

ഞ്ഞെത്തി കബറരാിക്േ. 

അവരി ലെരരാഗ നീക്കിയ കല്ലിന്മേ. 

ചേറിയിരുന്നു 

താഖിചേചേശന്൯ ജീവിച്ചെന്നറി- 

ധിച്ചാ നാരികളെ. 

ബാറെക”മോ൪, 

പട്ടക്കാര൯. ശുബഹോലാബോ ഈ ലദഃബ്രാ വല്റു ഹാ 
കു ദദീിശോ, 
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പ്ര തിവാകും. മെന"ഓലം വാദാമ്മൊല”* ഓമം ഒല്മീനം 

മ്മി, 

നാഥാ! നിന്നുത്ഥാനം ഭൂതക്കി. 

ന്നേകുന്നാനന്ദംം 

ഇതു നാരികഗ ചൊനാറിവായതിനാല് 

ശെമഓാ൯ കീപ്പാ 

സന്തോഷിക്കുന്നാനന്ദി- 

ക്കന്നാ യോഹന്നാ൯. 

കുറിയേലായി സ്റ്റോൻ. 

[ ലൃക്കോസു 1. 46 മുതല്] 

മറിയാം പഠറഞ്ഞതെന്തെനാല് [ഇത്യാദി 6 4 ജിറിമ 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഹോലാബോ ഈ ലബ്്പബോ വല്റൂഹോേ? 

ക്കാ ദീ ശോ, 

പ്രതിവാക്ൃം: മെന'ഓലം പാദാമ്മൊല'ദാലം ഒല്മിനാ 

മ്മീ൯. 

[ലെക'ദ” കീസൊ”” എന്ന മട്ടി] 

തന്മുതിയാലഴകാകെ നശി. 

പ്പിക്കും മരണത്തെക്കൊന്നി- 

ടാകല്ക്കറുസാതന്കീിഴില് 

നിനാടിയാരേ വീണ്ട നിന൩_ 

ക്ട ചിത ദ്ധവനിയില് സ്മൃതി പാട്ട്. 

ണടിയാരെല്പാരും, 

ബാറെക”മോര്൪, 

പട്ടക്കാരന്, ശുബ്ഛഹോലാബോ ഈ ലബ്ബ്ബയോ വല'റൂുഹേം 

ക്ഭാ ദിശോ, 
ര് 

പ്രതിവാക്യം. മെന്ഓാലം ലാദാമ്മൊല ഓലം ഒല് 
മ്മീനാമ്മീന്൯, 
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അതുലവിശുദ്ധസഭേ! പ്രാത്ഥാ. 

പ്പാ൯ നി൯മക്കളേയും കരട്ടി 

സ്ലീബായാല് രക്ഷിച്ച സുത. 

നായി സ്ോത്രം പാടിടുക. 

ത ചിതദ്ധധനിയില് സ്മൃതി പാട്ടം 

ന്നടിയാരെല്പാരും, 

ആമ്മീന്, 

[1130൦ മസുമുരാ 1 മുതല് 9 വരെ] 

പ്രകാശത്തിന്െഠ സ്രഷ്ടാവിനു സ്മൃതി, കത്താവിനെൊ ഭൂ 

തൃശ്ാരെ! സ്മുതി പാടടവി൯. നിങ്ങള് കത്താവിന്െറ നാമ 
ത്തെ സ്മൃതിപ്പിന൯ു, 

കത്താവിന്െറ നാമം ആദി മുതല് എന്നേകും വാഥ”ത്ത 

ഒപ്പെടതായിരിക്കുട്ടെ, 

സ്മൂയ്യനന്െറ ഉദയം മുതല് അതിസെറ അസ്തമനം വരെ 

യൂം കത്താവിനെറ നാമം വലിയ്യതാകുന്നു. 

കത്താവു സകല ജാതികശക്കും മേലായി ഉനതനും അ 
വനെറ മഹത്വം ആകാശങ്ങശക്കു മീതെയും ആകുന്നു. 

_ ഉയരത്തിരു വസിക്കയും ആഴത്തില് നോക്കുകയും ചെയ്യന്ന 

നമ്മുടെ ഭൈവമായ കത്താവി നോട്ട സദ്ദശന് ആകാശത്തി 
ലും ഭൂമിയിലും ആരുള്ളൂ, 

അവന് എളിയവനെ ജനത്തിനെ പവ്രഭ.ടന്മായരോടട ക്രടെ 
ഇരുത്തേണ്ടുന്നതിനു കുപ്പയില് നിന്നു ഉയത്തുന്നു. അവന് മച്ചി 
യായവടളെ. മക്കളുടെ സന്തോഷമുള്ള മാതാവായി ഭവനത്തില് 
പസിക്കുമാറാക്ുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ലി ന 

ഴ ദൈവമേ! സ്മൃതി നിനകു യോഗ്യമാകുന്നു, 
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148.൦140. 150-ം മസുമൂറാകശ] 

ആകാശത്തില് നിന്നു കത്താവിനേ സ്ൂതിപ്പി൯, ഉന്നുതങ്ങ 
ല് അപനെ സ്കൃതിപ്പിനു, [ഇത്യവാദി.] , ഹികം 2 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഫോലാബോ ഈ ലബ്ര്യോ വല്റുഹോ 
ക്കാദിശോ, 

പ്രതിവാകൃം. മെന" ഭാലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒല്മ്മി 
നാമ്മിന്൯, 

[“സോഗെദ”ലോക് മൊഠിയൊ? എന്ന മട്ടില്] 

മാനവര വാനോര മ൯ മുന് നി൯. 

മഹിമയെ വന്ദിച്ചിടുന്നു. 

കരുണാനിധിയാം ഞങ്ങജ.ടെ 

കത്മാവേ! സ്പൃത്യ൯ നീയേ, 

ഞായര്ദ്ദിനമിന്നുയരത്തി൯.. 

ദ്വാരങ്ങള് തുറകുപ്പെട്ടും 

പൂഴിയില് മുതരായ”മേവീയവ- 

ക്രഗാശരണ മുറപ്പുണ്ടായി. 

മാറാനീശോ നിന്നുത്ഥാ- 

നാല് സ്ൃഷ്ടികഗ മോദിച്ചെല്പാം. 

മൃുത൪ നീയവരേക്കബറുഗ പ്വേയ* 

കണ്ടതിനാല് സൂതിചെയുന്നു, 

ബറഥേക”മോര്, 

പട്ടക്കാരന്, ശുബഫോ ലഃബേോ ഈ ലല്ലോ വല റൂഹോ 

ക്കാദീശോ, 4 

പ്രതി വാക്ടം, മെന” ഭാലം വാദാമ്മൊല ലും ഭല്മ്മീനഃ 
മ്മീന്, 
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ഏകസൃുത൯ താ൯യിര് പൂണ്ടീ. 

പ്രാ ശുദ്ധമതാം ദിച്ചസത്തില് 

മ”"ശീഹാ ജീവിച്ചീടകയാല് 

മണ് ധലിണ്ണുലകുകഗ മോദ?ച്ച. 

[ച”ഫൌ ദത്ത്യീനെ/? എന്ന മട്ടിര) 

യ്ത ദന്മാര കുരിശില് തൂക്കി. 

ത്തന്നെക്കബഖറതില് വെച്ചിട്ടും 

തുത്ഥാനത്താലുള വാകും 

ലജ്ജാ ശങക്കയവക്ുണ്ടായ*”. 
ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ, 

സിമാവാഫി പരാക്രമിീയേ 

കബറുഗാ ദ്രോഹികശ പൂടീട്ടും 

ഇടിവാശഗപ്പോലെ പുറത്തായ “താന് 

മുദ്യ്രില്ലാതൊരു കേടും. 

ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ, 

നാഥന് വിള വാ വേലക്കാ. 

൭൪9൭ ചോദിപ്പാനായ “വന്നു. 

താവക3ശമമത്താനവനെ. 

ഭത്തോപ്പി൯ധൂരമേയവര തൂക്കി. 

ഹാചേദുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ, 

ബാഠെക”മോര്൪, 

പട്ടാരന്, ശുബഹോലാബോ ളന ലബ്രയോ വലറു ഹോ 
ക്ഷാദീശോ, 

പ്രതിവാക്ൃം, മെന” ഭലം വാദാമ്മൊല ഷാലം ഒല്മ്മിനാ 
മ്മി൯, 
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കു ണാത്തതാിനെത്തേടിത്തന്൯- 

ലോകം നാഥന് പുക്കാറെ 

കബറില്ത്തന്നെയ ടച്ചവരേ 

ലജ്ജാിപ്പിച്ചുത്ഥാനത്താല്, 

ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യ, 

കുറിയേലായി സ്റ്റോ, 

[മത്തായി 9, 9 മുതല് 12 വരെ] 

ആത്മാവില് ദരിദ്രതഷുള്ളവര ഭാഗ്യവാന്മാര, എന്തു 

കൊണ്ടെന്നാല് സ്വഗ്ലരാജ്യം അവരുടെ ആകുന്ത, റ 

ദുഃ ഖിച്ചിരിക്കുന്നവര് ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഏത്തുകൊണ്ടെന്നാല് 

അവര ആശ്വാസഖല്ലെടടം. 

സൌമൃതയുള്ളവ൪ ഭാഗ്യവാന്മാര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആ 

വര് ദ്ഭൂമിയെ അവകരശമായി അന്ദഭവാിക്കും. 

നീതിക്കായി വിശന്നു ദാ ഹിച്ചിരിക്കുന്നവര ഭാഗ്യവാന്മാ൪, 

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് അവര് തൃപൂന്മാരാകം, 

കരുണയുയള്ളവ൪ ഭാഗ്യവാന്മാ൪, ഗന്തുകൊണണ്ടെന്നാല് അവ 

രുടെ മേല് കരുണയുണ്ടാകും, 

ഹൃദയശുഭ്ധിയയ ജ്ളവ൪ ഭാഗ്യവാന്മാര്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് 

അപര് ദൈധത്തെ കാനം, 

സമാധാനം നടത്തൃനവര്൪ ഭാഗ്യവാന്മാ൪, ത്തു കൊണ്ണ്െ 

ന്നാല് അവര ദൈവത്തിനെറ പുൃത്രന്മാരെന്നു വിളിക്കു പ്പെടം. 

നീതിനിമാത്തമായിട്ടു പാഡിപ്പിക്ു പ്പെടവര.ഭാഗ്യധാന്മഃ 

൪, എന്തു കൊണ്ടെന്നാല് സ്വഗ്രരാജ്യം അവരുടെ ആദിന്നു; 

അവര് നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കയും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കയും 



1. 

൭൯റ നിമിത്തം സകല ദുര൪വചനത്തെയും നിങ്ങള്ടെ നേരേ 

പ്യാജമായിട്ടു പറകയ്യം ചെയ്യുമ്പോഗ നിങ്ങ ഭാഗ്യവാന്മാര. 

അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വഗ്ശത്തില് വരദ്ധീ 

ച്ചിരിക്ക കൊണ്ടു നിങ്ങള് സന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിപ്പി൯, 

ബാറെകമേ൪, 

പട്ടക്കാരന്. ശുബഫഹോലാബോമലബ്രോ വലരൂഹോ 

ക്കാ ദിശോ, 

പ്രതിവാക്ൃയം, ൭മന” ഓലം വാദാമ്മൊലാലം ഒതമ്മ। 

ന്നാമ്മീ൯, 

[ഏസ'ദക്രൈന് മൊറിയൊ? മൂന്ന മട്ടില്] 

നാഥാ! നി൯രാജ്യ- 

ആതി൯മഹിമാഗമഠന 

സ് ലിീബാച്ചിറ കാല് 

ഞങ്ങളെ മൂടിക്കൊള്ളണമേ, 

ണാഥാ! നിനരാങ്യ- 

തതതിനമഹാിമാഗമനേ 

നിനുപ്പരാത്തുദ്ധ- 

റ്മാരോടടിയാര് ചേരണമേ 

ഈഇസോകസുത൯ ത. 

നുത്ഥാ3ന ഭൂത൪ 

സ്റ്റീകശക്കാന൨ 

ന്ദം സന്തോഷ വുമറിയിച്ചു 

അാഥാ! നീന് രാജ്യ. 

ത്തി൯മഹിമാഗമനേ 



നി൯ നാമത്തേ_ 

യേറെറാരു ഞത്കളെയേല്ക്കണമേ, 

'ബാഠെക് മോ൪. 

പട്ടക്കാരന്. ശുബ്ഹൊ പീക്കോറൊ ഉ സ്വെഗ് ത്തെ 

ഉ ഠാബൂസ് യോഷ്കസൊ നെശത്തധഖെ ദ" നാസേക്ക് ലാബെധ 

ഉ ലബ്്ബയൊ പല”റുദഹോക്കാദിശോം 

പ്രതിവാക്ൃയം, മെനഭാലം പാദാമ്മൊല ഓലം ഒത്മിണം 
മ്മി൯. 

നാഥാ! നി൯രാജ്മയ.. 

ത്തി൯മഹിമാഗമ ഹേ 

പുണ്യം ഞങ്ങഗ- 

ക്കം നല് കീട മരിച്ചോക്കും. 

സ്പെയമെ൯ കാലോസ്* കുറിയേലായിസ്റസ്സോന്. 

[പ്രമയോൻ] 

പട്ടക്കാരന്, നാമെല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ച കത്താവിനോ$ 
അനുഗ്രഫങ്ങട്ലം മഗോഗണവും യാചിക്കണംം 

ന് 

പ്ര തിവ കയം. അനുഗ്രഹികുന്നവഥായ കത്താലേ ഞങ്ങ 

ജു.ടെ മേല് അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങള്ക്കു സഹായിക്കണമേ. 

ചട്ടക്കാരന്൯ന്, സ്മൃതായ്യം സ്ഷോത്രവുംപ്രഭയും പുകഴ"ചയും 

മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും എല്ലായ്യ്യോ്ം സദാനേരത്തി 

ലും ഇടവിടാതെ ക രേഠറുവാന് ഞങ്ങള് യോഗ്യന്മാരായി തിര 

ണെ നാം തന്നോ അപ്പേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ രാസെറ കവ 

മുലം നമ്മെ മരണമല്ലാത്തവരാക്കി തീല്പാഹായിട്ട തെറ 

തിരുവിഷ്ടത്താല് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കു പരികയും തനെഠതി 



ഴ് 
,ി യാ 

രുമേനിയ്യടെ കഷ്ടാന്ഭവത്താല് നമ്മുടെ കട്ച്ചിട്ടിനെ ക്രി 
ക്കുകയും മരണമുള്ളതായ നമ്മുടെ വഗ്രത്തിനു തന്െറ ഉയ 
ത്തെഷ്ലന്നേതവുയ മൂലം മരണമില്ലായ"മയെ സൌഴുന്പ്യമായി 
തരികയും മേലുള്ളവക്കം താഴെയ്യള്ള്വക്കം തെറ ജിചാില്ച്പ 
൧ ന്നേല്വു മൂലം സന്തോഷവും ആനന്ദ്വും ദ്ധനം ചെന്തുയും 

ചെയ്തു നല്ല മടമവനായ തനിക്കു സ്മൃതി, പ്രഭാതപ്രാത്ഥനയുടെ 
ഈ നേരത്തിലും സകല പെരുനാജള്കള്ിലും സമയങ്ങളിലും 
നാഴികകള ലും കാലങ്ങളിലും സ്കതരിയയം ബഹുമാനവും വന്ദ് 
നവും തനിക്ക യോഗ്യമാകുന്നു. ബ“കലഹ്ൃന് ഒഷയമ്മോ സൊ” 
ഫാമയൈന൯ല* കത മ്മീ൯. 

ആമ്മീ,൪. 

[മ“ഡ്സയോനോഫോ കില്] 

പട്ടക്കാരന്. :ഏങകകിലൊ പുണ്യമാക്കുന്നവനും ക്ചമി ക്കുന്ന 
വനും [ഇത്യാദി] 70... ൭.൭ ൪ 
ആമ്മീന്, 

ള [സെദ” റൊ] 

പടക്കാരന്, സകലത്തിരെറഷ്യം സ്രഷ്ടാവും നിക്മാതാ 
വും ശമക്തിപരാക്രമങ്ങളോട ക്രടിയിരിന്നവന൯മായ ദൈവ 
മെ! ന് നിണ്്റെറ സ്ക്റേഹം മൂലം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി 
തിരുവിഷ്ടത്താല് കഷ്ടാനു ഭവത്തിന്നും മരണത്തിന്നും സലീ 
വോഗ്റ്റമായി ഐ; ണന്നെള്ളാി വന ശപിക്കടപ്പ്ടടു ജനമായ യ 
ദന്മാരില് നിന്നു ണീ ആക്ഷേപവും നിന്ദയും പ്ാ്ത് സ്സ 
ഹിച്ചു. നീ ന്യായാധിപതിമംരുടെ ന്യായാധിപചതി ആയിരി 
ക്കമ്പോശ നാട്ടവാഴിയായ പീലാത്തോഡിനെറ മുമ്പാകെ നി 
ത.ക്യ്യം ഒരു മുഷ"പ്രവൃത്തിക്കാരനും കുറ: ാരനും എന്ന പോ 
ലെ അടികളാല് ചോളം ചെയ്യപ്പെടുചയും ചെയ്ത്. ഒരു മററ 
ക്കാരനും ഹിനനും എന്നപോലെ നാ സ്യായസ്ഥലത്ത്' ഏല്ലി 
ക്ഷടപ്പട്ടു. നീ അരിഭയങ്കരമായി ശ്രുരബന്മാരുടെ പുറത്തു ആ 
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ഘോഷിക്ു പ്പെടു ന്നവനായിരിക്കമ്പോഗ നിന്െറ തിരുവിഷ്യ 
ആരാല് നിന്ദയി൯ സലീബ മേല് നി രൂക്ഷപ്പെട്ടു. നീ സ്കീ 

പ്പായില് നശനായീ തറയ്ക്കു പ്പെട്ട പ്പോഗ് സ്മൂയ്യനെ അതിന്െറ 

സ്ഥലത്തു അന്ധകാരപ്പെടുത്തുകയും നക്ഷത്രങ്ങളെ അവയുടെ 

നിരകളില് നിന്നു വീഴിക്കയും ചന്ദ്രനു രക്തനിറം കൊടുക്കയും 

ചെയ്ത്. അശുഭ്ധര്പ്പുടിരുന്ന വായയമണ്ഡലത്തെ നിനെറ ത 

ക്കൈക൦ വിരിച്ച നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു. കഠോരമായ നി 

ന്െറ അടഭഫാസത്താല് ടദൈവാലയത്തിന്നെഠ തിരശ്ശീലയെ 

നീ ചീത്തൂകുഷും ഭൂമിയെ വിറപ്പ്പിക്കയും പാറകളെ പൊളാിക്ക 

യയം കബറുകളെ തുറക്കുകയും ചെയ്യു. നശിനെറ പാതാളപ്പ്വേ 

ശനത്താല് മരണത്തെയും സാത്താനെയും കൊല്ലുകയും പാതാ 

ത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന മരിച്ചവക്കു ശരണവും സന്തോഷവും 

ജീപനും നാശമില്പായ“മയും പ്രസംഗിക്കഷും പാതാജക്കഗിയി 

ല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരെ രഴിച്ചുവിടുകയും പഠാതാളത്തി 

നെ .അഗാധക്ുകഴിയില് കിടന്നിരുന്ന വിലങ്ങുകാരെ പുറത്തി 

റക്കുകയയം കബറുകളാില് ഉണ്ടൊയിരുന്നവരുടെ കഴത്തുകമെ മ 

റുതലില്ലൂ കാരനായ ദുഷ്ടനിരു നിന്നു സ്വാതന്ത്്യപ്പെടത്തി ര 

ഷഥിക്കയും ചെമ. സകല സൃഷ്ടിക്കും നീ പുതതിയ ജീവനെ സൌ 

ഒന്യമായി കൊളുക്കയും ലോകത്തെ മുഴ്ഴവരും നിരപ്പും സമാ 

ധാനവും മനുഷ്യസ്നേഹവും കൊണ്ടു നിറയ്ത്കുയും ചെയ്ക. ജവ 

നെറഷ്യം രക്ഷയുടെയും സുവിശേഷത്തെ വ്വസംഗിപ്പാനായിട്ടു 

നിന്െറ വിശുദ്ധശ്ശലീഹന്മാരോടു നീ കല്ഛിക്കയയം മൈവം കു 

ബറില് നിന്നു ഉയത്തെ 2 നററൂ എന്നും തെറ ശത്രുക്കള് ച്ചി 

തറിപ്പപോയി) എന്നം അവർ ലോ ഒം ഒക്ടയില്യം അറിയിക്കയും 

ചെയ്ത. അതിനാല് കരുണയ്യമള്ളവനായ കത്താവെ! രക്ഷിക്കുന്ന 

തും ജീവനുണ്ടാ ഭടന്നേതുമായ ഈ നിന്െറ ഇയത്്തെ ഴസ്നേല്പ്പു 

ദിപത്തില് രേഞ്ങഗനിനെറ കൃൂപയോഴ അപേക്ഷ ക്കുന്നതു 

ശേന്തെന്നാത്, നീഞങ്ങളെ മരബമില്ലാത്തവരും ഥാശമില്ലാ 
ു 7 
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ത്ത വര്മാക്കി തിക്കണമെ, ആക്ഷേചകരലും നിന്ദാകരവുമാ 
യ സകല വികാരങ്ങളില് നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ സ്വാതന്ത്ര്യ 

പ്പെടുത്തണമെ. സകല ദുവികാരങ്ങളോടുടം ഏതുത്തു നില്ക്കു 

ന്നതിനു ഞങ്ങള് 'പ്രാപുന്മാരാകുവാനായിട്ടു ജീപിപ്പിക്കുന്നതായ 

നിണ്െറ ശക്തിയാര ഞങ്ങളെ. ആയുധം ധരിപ്പിക്കണമെ, ആ 
കല്ക്കഠറുസായേയും അവന്െറ സകല ഏ്ലതുസൈവ്ൃയങ്ങളെയും 

നിന്നാല് ഞങ്ങള് ജയിക്കുമാറാകണമെ, ഞത്ങഗ എല്ലാവരു: 
നിരെറ രണ്ടാമത്തെ ൭; ന്നെള്ളത്തിനെ സന്തോഷത്തോടു കര 
ടി ഏതിരേല്പാ:നായിട്ടു നല്പ അവസാനത്തിന്നും നിരപ്പുള്ള 
പുറപ്പാടിന്നും യോഗ്യന്മാരായി തീരണമെ, ഞങ്ങളുടെ കടക്ഷ 
8.൦ പാപങ്ങളും ഞങഞ്ങളേോടട നീ കഷമിശണെ൭യെ, സത്യഖിശപാ 

സമത്തോടുക്രടെ നിന്നിത നിദ്ര പ്രാപിചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസി 
കളായ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ നിതീകരിച്ചു ഭാഗ്യമു 

ആട ഭവനങ്ങളില് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെ, ഞങ്ങള് നി 
നക്കും നിസെറ പിതാവാന്നും നിനെറ വിശുഭ്ധ റുഹായിക്കും 
സ്കൃതിയം സ്നോത്രവും കരേഠറുമാറാകണമെ. ഹോശൊ വബ" 
ക്രല് സ്ബാ൯ല* ഒത മ്മീ൯. ദൈപത്തില് നിന്ന കടക്ങങ്ങധു 
ക്കു പരിഹാരവും പാവങഞ്ങഗക്ക മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങു 
ളിലും എന്നെന്നേക്കും നാം കൈകക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. 

ആമ്മീന്൯, 

[“ഏനൊനൊനു ഫറ എന്ന മട്ടില്) 
അഗ്ധ്യാത്മീയന്മാരീടറേരും 

ഭൂതന്മാരും തീ പൂരണ്ടൊര് 

കാദിശ* കാദീശെന്നാത്തൃം കെ. 
ണ്ഭിന്നാക്ക ബഖരിമ്കുല് വന്യ 

ശദൈവം കബറിന്നുത്ഥാനം 

ര ചർ$യ്ക്ററം മഹിമറവോടെ, 
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കാവല്ക്കാര കണ്ടന്ധന്മാം 

രായ്യ മേലീന്നിറേന്മാരെ. 

യ വ൪ കണ്ടായ * മുതരേപ്പ്പോ ലെ, 

മുദ്ര ല്പേ സത്യം കേടെ. 
ന്നാരായയന്നാചായ്യന്മാ൪. 
ഒന്നിച്ചുത്തരമതിനവര ചൊന്നാ൪ 
മുദ്ര ഷ്ക്കാട്ടം കേടില്ല,. 

മുതരായ” ഞങ്ങളെയാക്കിത്തര്ം 

്താശ്ചജ്യം വതുവിന് കാണ്മാന് 
ഞങ്ങള് സ്വപനം കാനെന്നോ? 

എന്നാലും ദൈവം കാട്ടും 

സത്യദത്തേ മറവാക്കാമേ 

ബാഠെക”ഠ$മോര. 

പളക്കാരന്൯.ശൃബദഹാലാബൊ ഈ ലഖബ്ല്ലൊ വലവു 

ഹോക്കാദ”ശൊെ. 

പ്രതിലാക്യം, മെന” ഓലം വാദാമെമാല ഓലം ഒല്മ്മി 

നാമ്മ”ന, ) 

വാങ്ങിപ്പോയ വിതൃക്കഗാ.ടം ഭൂ. 
താക്കഗ്ക്കും നഗകാശ്വാസം, 

നിന്നാരാധകരേ നി൯പരിശ്രു. 

ദ്ധന്മാരസംഘത്ഞില് ചേക്കു. 
നീ സിംഹാസനമേറീടടാ 

ഭൂഷ്ൂന്മാരെ നീക്കു ടമ്പോഗ 

അവര് നി൯കാതരുണ്യം കണ്ടു 

നിന് മാ ഹാത്മ്യമുദിക്കമ്പോള് 

വലഭാഗത്തായി 2ഭണം. 

൫ മാറിയോ റാദ്ഹേമ്മേട്ലേന് ഈ ആജാറൈ൯, 



് 

[എത്രോ) ഃ 

പട്ടക്കാരനൂ,കത്താവേ! നിന്െറ വാശുദ്ധശരീരത്തെ 
൮ ശുവാനായിട്ട സുഗന്ധപരിമളാദികളോടട ക്രടെ പോയ: 
പരിപാകമുള്ള സ്്്രീകളെപ്പോചെ സല്ക്രിയകരാകുന്ന നു 
വസ്റങ്ങളോഴ്ം കുററമില്ലാത്ത നടപടികളാകുന്ന മഹിമയുള്ള 
അലങ്കാരങ്ങളോടും കൂടെ സ്ദ്യോത്രങ്ങളാല് ഞങ്ങമ നിന്െറ 
തിരുമുമ്പാകെ വരുമാറാകണമുമ, ആ സ്മീകളേ പ്പോലെ ഞ്ഞ 
ങ്ങള് നിന്നെ കണ്ടു ആനന്ദിക്യും നിന്െറ ദിപ്യത ക്കാലുക 
ളെ പിടിച്ച വന്ദിക്കയും ചെയ്യുമാറാകണമേ, മാളികയില് 
വെച്ചു നിന്െറ ശാഷ്യന്മാരെന്ന ദുപാചെ നിന്െറ സമാധാന 
ത്താല് ഞ്ങശ സന്തോഷിച്ച ആനന്ദാക്കയും അവരോട്ട രുടെ 
തെങ്ങ നിന്നെയ്യം നിന്െറ പിതാലിനെയയം വാശുഭ്ധ റു 
ഹായേയും സ്മൃതിച്ച വന്ദിക്കയും ചെയ്യുമാറാകണമെ, ഹോ 
ശോവബ” കൂല്സ്ബബാ൯ ല ഒല്മ്മീന്, 

ആമ്മീന്, 

[“ലോക'മൊറിയൊ കോരേനാന് എന്ന മട്ടില്] 

ദൈവത്തി൯ചുത്രനെ മറിയാ. 
മുത്ഥാനത്തിന്. 

ശേഷം ദൃതാട്ടക്കാര൯ പോല് 
കണ്ടാഗ തോട്ടത്തില്, 
നീയെന്തിനു കരയുന്നാട്രേ. 

യാഡുയ്യന്നു, 

നതി നെന്നാഥനെയവര്൪ കൊൌെും, 
ണ്ടെ ങ്ങോ പോയെന്നാഗം 
താനവഭമേ മറിയാമേയെന്നാന്, 
ഓടിപ്പോയ ടനവളറിയിച്ചാഗ 



ടട 

കതര്താവുര്ഥാനം ചെയ്യക. 

ന്നാ ശ്രീഹന്മാരെ, 

മൃത്ഥാനം ചെയ്ത്ടനേ തം 

ന്നെക്കുരിശിച്ചാ 

൭സഹിയോനെ നശിപ്പിച്ചു സഭാ. 

പ്പാണിഗ്രഹണത്തേ। 

ഒത്തുയിരി൯ ത൯മേശയൊരരു. 

ക്കം ചെയ്ത്ുതിനുശ 

ത൯രക്തമതില് ചേത്തോരാ. 

പൃത്രന്നായ' സ്ോത്രം. 

സ്ോത്രം സ്ലീബായാല് വീണ്ടവനായ” 

സ്നോത്രം ചാവാഭുയിര് ചേത്തവനായ” 

സ്ോത്രം പുണ്യത്തിനു തനു രുധി. 

രങ്ങഗ തന്നവനായ*. 

ബാറെക്”മോര്, 

പട്ടക്ാരന്.ശുബഹൊ ലാബൊ ഈ ലബ്ര്യൊ വല” റു ഫെ? 

ക്കാദീശൊം. 

പ്രതി വാ കൃ ംം മെന“ ഭാലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒതിമ്മീനാ 

മ്മീ൯. 
ത൯ശുദ്ധശരീരം ഭം 

കജിച്ചും രക്തം 

പാനം ചെയ്തും മുതരായേര് 

തന്നാത്മാക്കഗ മേല് 

അഥഗിയാലോകേ പലാപ്പത്തി. 

ന്നില്ശ വാഴായ”വാ൯ 

പ്രാത്ഥിചീട്ടക നാം മശിഹാ. 

തന്നോടധര്ദചക്കായ*ം 



0 

അവഖരാത്മാക്കളെ വാങ്ങിയ നാഥ് 
അവര് നിന്നെക്കൊണ്ടാട്യതാലേ 

നീയവരെ വിളിച്ച നിഠുത്തീം 
ടണമേ വലഭാഗേ, 

[ഏവന് ഗേലിയോന് വായിക്കുനതിനു മുനുള്ള പെസ്ഗോമൊ] 

ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേടുഷ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ, നാഥനുണന്നി 
തുറക്ക്കാര നെയും തന൯ുവീഞ്ഞി൯ലഹരി വെടിഞ്ഞൊരു ലു 
രആഷനേയും പോലെ ഹാലേക്യയ്യാ, 

കര മപ്രകാരം ഏവന്ഗേലിയോന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട പട്ട 
ക്കാര൯ ആരംഭിക്ക്നതിനോട്ട ക്രടെ] 

[ഖസ'മല്ക്കൊ സാദീക്കെ അക്'ദംറാഫേം] 

നിന്നാശസ്മതിയൊട്ട രാജുമകള്, 

ഹാലേലുയ്യാ തു ഹാലേകുയ്യാ_ 
നി൯വലമായ * രാജുഭാമിനിയയം, 

നയവാന൯ പനചോലെ തളിത്തിടു മേം 
ഹാലേലുയ്യാ ഇഉ ഹാലേടുയ്യാ, 

വള രുമവന് ചെബനോ ന്െറ കാരകില് പോല്, 

മക്കളാിലപ്പ൯ കൃപ ചെയ ധതുപ്പോലെ, 
ഫാലേലുയാ ഉ ഫാലേദുയ്യാ, 
ഭക്തന്മാരില് ദൈവം ക്ടപ ചെയ്യും. 

ബാറെക”മോര്, 

പട്ടക്കാരന,ശുബഹോലാബൊ ഒ ലബ്്യൊ വച റൂഹോം 
ക്കാദി ശെല, . 



പ 

പ്രതീ വാക, മെന” ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒ തീമ്മീനാ 

മ്മീ൯. 

[ലാലോഹോ തൃബ്ച്ഫോ ബ്ച'റെമ്മൊ] 

സ്തൃതി ദൈവത്തിന്മയരത്തില് 
തന൯മാതാവിന്നുന്നതിയും 

മഹിമാമടി സഹദൃദന്മാക്കും 
മതരില് കരുണയുമുണ്ടാക. 

സ്യൌമെന് കാലോസ് കുറിയേലായിസ്റ്സേഃണ്, 

[ശ”ലോമ്മേ ദാബൊ മെ൯രെൌമ്മൊ] 

താത൯ശ്്ലാമ്മു ഗ്രബ്ബീയേല്. 

മൂലം ഉമേലിന്നാ ധന്പ 

മറിയാമ്മിനു നല്കപ്പെട്ട. 

തീപൂണ്ടോരവായില് തിങ്ങും 

ശ്ശരാമ്മാ ചൊന്നാർ നാഥന് നിന്. 

ക്രടേ, തന്നു ദയം നിന്നില്. 

ശ്ശ്രാമ്മാ തന്൯നീബ്യയഷ്മാക്കും 

ശ്ശാമ്മാ തന്ശ്ല്ലീഹശ്മാക്കും 

ശ്ശാമ്മാ ശ്ല്രാമ്മാനാഥങ്കരു 

ക്രറേറും സഹദേന്മാക്കം 

ര്്രാമ്മാ ത൯മക്കശ വസ്ധികും 

പരിശുദ്ധസഭയ്ക്കും ശൃര്രാമ്മാ, 

ബാറെക” മോര് 

പടടക് രന്. ശുബ*ഹോ ലാര്ബാ ഈ ലഭബ്രോ വല്രൂഹോ 

ക്കാദീശോ, 



൭1 

പ്രതിവാക്ും.മെന*ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒല് മീനാമ്മീന്. 

നാം ദൈവസുൃതന്മാരാവാ.- 

നായുഷ്ക്രാ ലത്ത്ില് ചൊല്ലി. 

ത്തന്നാത്താതരെ ഭയാക്ണേം। 

നയ വാന്മാര പുണ്യപ്പെട്ടോ. 

രൊന്നിച്ചേകമ വാക്കാശ്വാ- 
സം സ്വഗ്രേ പുത്ര൯ ദൈവം, 

മൊറിരയാ റാഹേം അലൈന് ഈ ആദാറൈന്, 

മാര യാക്കോബിനെ ബോഥരൂസോ] 

ഉത്ഥാ,നത്താല് ത൯ൃസഭയേ വി,ണ്ടോനാം പുത്രാ! 
നി൯ ശൈ,നോ നഗകിൃത്ത൯പ്രജയേ കാക്കേണം, നീ, 

ചാധേ ക്ഖീഗാക്കി, ബബലവാ൯ു സ്ത്രീ പ്പായിലുറ, ങ്ങി 
മൂന്നാം, നാങിലുണം, ന്നെ നേററാ൯, ബലവാനായി 
ക്ഷിണം, മാറീ മുന്നു ദിനം മോവിക്കരിശി, എ 
ക്ഷണി,ച്ചോ നടികൊൊണ്ടു നശിക്കാ,തിഞ്ങെ ഇ നേറദു, 
ദാവീ,ദാം താതന്, ത൯വരപി അങനെ കണ്ടെ, പ്പോഗ 
ജോ വി ,ണയൂമാഷി, ന മുദു,ക്കി 
ചാന്നാർ, മത്തു കുറഞ്ഞ മനുജു ന്നൊപ്പം ന്,ഥ൯ 
മിത്രങ്ങശക്കാനുന്ദവുമരികള് ക്രാത്തിയ്യമേ,കീ, 
വിണണ്മണ്ണ ലോകക്കെ,ക ൭) നശകീ,ടടം കശൈനോ, നി. 
നുത്ഥു,നത്താല് നിസ് ശൈ, ദുനാ നം 

[കാദീശാുത'” ആലോഹോ] 
ശുദ്ധന് നീ,ആലോഹോ! ഫായലലുയ്യാ 
ശുഭ്ധനു നീ ബലവാനെ! മുറിയേലൈസോന്. 
ശുഭ്ധ൯ നി മൃുതിഹീന] ര്രുശേററു ലീണ്ടവനേ!. 



൧ 

ശ്ദ്ധന് നീ ആലോഹാ! ഫാലേചുയ്യാ 

ശുദ്ധന് നീ ബലവാനേ! കുറിയേ ലൈസോന്, 

ശുദ്ധന് നി മുതിഫിീനാ! ര്രശേററു വീഴ്ടെവനെ! 

ശുദ്ധന് നീ ആലോഹോ! ഹാഭലലുയാ 

ശുഭ്ധ൯ നി ബലധാനെ! കുറിയേലൈസോന്, 

ശുഭ്ധ൯ നീ മുതിഹീനാ! ക്രശേറഠു വീണ്ടവനേ! 

കത്താലേ! ചെയ”കാരുണ്യം ഹാലേലുയ്യാ. 

കത്താവേ! ചെയ” കൃപ്പയാലോ കുറായേലൈസോ൯ രണ റേ 

കത്താ വേ! പ്രാത്ഥന പരികമ്മങ്ങഗ കൈക്കൊണ്ടും ചെയ്ക്കാരു 

സ്ൃത്യ൯ നീ ആലോഫഹോ! ഹാലേദുയ്യാ 

സ്മൃത്യ൯ നീ സ്രഷ്യാലേ! കുറിയേലൈസോന്. 

സൂത്യ൯ നീ പാപികളില് കൃപചെയും മ“ശീഹാരാജാധേ! 

ബാറെക്മോര്, 

ആകാശത്തിലുള്ള ഞങ്ങളടെ ബാവാ....ഇത്യാദ 



മുന്നാം മണിനേരത്തെ പ്രാത്ഥന, 

പ്രിതാവും പുത്രനും വിശുഭ്ധറുഹായുമായ സത്യമുള്ള 
ഏകദൈവത്തിെറ തിരുനാമത്തില് 

ആഅക്മിന, 

൭ഒദൈവമേ നീ ശുഭ്ധമുള്ളൂപനാകുന്നു ഇത്യാദി 
സൌമന്൯ കാലോസ് കുരിയേലായിസ്സ്സോനു 

പ്ര ”റുമയോന്, 

പട്ടക്കാരന്, നാം ഏല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ചു കത്താവി നോട്ട അ 
നാഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. 

പുതിവാക്യം, അ൯ുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ ഞങ്ങ ഭെ 
മേരു അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങശക്കു സഹായിക്കണമേ. 

പട്ടക്കംര ൯, സ്കതിയും സ്യോത്രധും പ്രഭയും പുകഴ്കയും മാഞ്ഞു 
പോകാത്തനല്ല ഉന്നതിയും ല്പായ”പ്വോ.ം സദാനേരത്തി 
ടും ഇടവിടാതെ കരേററുവാ൯ ഞെങ്ങഗു ഡ്യോഗ്യയന്മാരായി തീ 
രണമ്മേശരയതത്യെഴന്നേല് പ്പമൂലം ശത്രൂു.ക്കമ്ലെ ഭഓാടിക്കയും ജീവി 
ച്െഴ്ഴന്നേല്പ്പൂമൂലം കുരിശില് തറ ച്പചവരെ ലങ്ക പ്പിക്കയയം സൂ 
മാധാനത്താരു ശിഖ്ല്യന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കയയം മുഖദശനത്താ 
ല് റ്ൃ്രീഹന്മാരെ സ്ഥാരപ്പെടുത്തുകയും ഭൂതലത്തില് തന്റ ഇപ്പ 
ദ ദശത്തെ വിതയ്ക്കും ചെയ്തു പരാത്രമിയായ തനിക്കു സ്മ യി, 
മുന്നാം മണിക്കേ പ്രാത്ഥനയു ദെ ഈ നേരത്തിലും സകല പെരു 
നാട്ടുകളു ടും സമയഞ്ങലിചും നാംഴികകളിലും കാലങ്ങളിലും 
സ്യൃതിയയം ബഹ്ുഠാനവയം ചന്ദനവും തനിക്കു മേറഗ്യമാകുന്നു, ബ്ബ” 
മലപഹുന൯ുയൌുമോഴ സൊ ഭഹായൈ൯ ല്ഒ 4 മലിന 

ആമ്മിനു, 



64. 

സെദ” റൊ 

പിട്ട൧ാരന. തൃപ്പയാല് ഞങ്ങളെ ദവികന്മാരാ.ടിത്ത”പ്യാ 

നായിട്ട മനുഷ്യസ്നേഹം മൂലം മനുഷ്യനായി തീന്ന മഹത്വമള്ള 
വചനകായ ദൈവവും, തിരുവിഷ്ടത്താല് താ “മയ്ക്്ായി ഇറ 

ങ്ങി വന്നപ്പോശ സ്രഷ്ലാവായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്നിന്ു ത 
നെറ ശക്തി കുറയുകയൊ, ഞങ്ങഠാക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനായി തീ 
ന്നപ്പോള് അതുൂന്നതമായ തന്െറ ദൈവത്വം വൃത്യാസപ്പെട 
കയോ, ഞങ്ങഗക്കുവേണ്ടി ഞങ്ങളടെ സാദുൂശ്യം ധരിച്ചപ്പോള് 

തെറ പൂണ്ണുതയുടെ അധികാരത്തെ നശാപ്പിക്കു മയം വ്യാപാ 
രപ്രകാരം ലോകത്തിന്െറ ഉള്ളില് മരിച്ചചനോപ്പോലെകാ 

ണപ്പെടപ്പോശ ആദിയയം അന്തവുമില്ലാത്ത തന്െറ സാരാംശ 
ത്തില്നി നു ഭേദപ്പെടകയോ ചെയ്യാതിരുന്ന സ്രഷ്ടാവും, കുല 
യില് സിഹഹം പോലെ മടിഞ്ഞു കിടന്നു അടിമപ്പെട്ടിരന്ന അ 

ഭിമക്കാെ പ്രകാശത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുവിച്ച യോദ്ധാവും, കു 

ഷ്ഠാനുഭവത്താല് ദുഷ്ടനെ വിഥ ത്തുകയും മരണത്താല് മരണ 

ത്രെ. കൊല്ലുകയും കബറടക്കത്താല് മരിച്ച്പോയവക്കു അറി 

വു കൊടുക്കയും ങീവിച്ച്പെ.ന്നേല്് പ്പാല് ജീചനെ വെജാിപ്പെടു 

ത്തുകയും ചെയ്തു കഷ്ടതയില്പാത്തവനും ആയിരിക്കുന ദൈവ 

മായ മ” ശീഹാ! ഞങ്ങഗ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, നിന്െറ 

ജീവി ച്ചെ എ ന്നേല്പ്പു ല്ൃവത്തിച്ചിട്ടു ളള അത്മഭുതകായ്യംങളില് 
സ്ക്ഷിച്ചനോക്കുവാ൯ ഞങ്ങളു ടെ മനോനയ നങ്ങളെ. പ്രകാശി 

പ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള നിനെറ സഹായങ്ങശക്കു 

പകരമായി സദാനേരവും സ്ോത്രം ചെയ്യുന്ന നല്ല നിരൂപണ 

വും, ഞങ്ങളോട്ടള്ള നിനെറ സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി എല്പാഷ്ക്യോ 

ഹം ബലികള്ം വെടിപ്പുള്ള സ്ലോത്രവും അണസയ്ക്കുന്ന വിചാരവും, 

നിനെ കരുണയുടെ വലിയ ബഹുലത്വം മൂലം, ഞങ്ങള്ക്ക 

നീ സമ്പാദിച്ചു തരണമേ. നിന്നെകുറിച്ചുള്ള അറിവിനെറയ്യ 

കശേത്തി൯കതിരുകളെ നിന്നില് നിനം ഞെങ്ങശ ൭കെയയ്ക്കോ 



റെ 

ള്ളൂവാനായിട്ട ഞങ്ങഗ സദാനേരവും സ്യോത്രത്തോടെ മഹത്വ 
മുള്ള നിനെെറ വാതിലുകളിശ ക്രടി നിന്െറ വിശുഭ്ധവ്വാകാ 
രങ്ങളിലേക്കു റ്രവേശിക്കയും, നിന്െറ കൃപയുടെ മഹായോഗയ 

തയുത്ള മ ഹത്വത്തിഒന്െറ ഭാഗ്യത്തില് ആനന്ദിക്.ഷയം ചെയുമാ 

റാകണമേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് നീ നല്ലവനും മനുഷ്യസ്സറേഹ 
മുള്ളവനും ആകുന്നു. ഞങ്ങള് നിനക്കും നിനെറ പിതാവിനും 

നിനെറ വിശുദ്ധവൃഹായിക്കം സ്മൃതിയും സ്ോത്രവും കരേററു 
നു. ഫഹോശോ വബ്ക്രമ്സ്ബാന് ലീ്ഒരമ്മീ൯. ദൈവത്തില് 
നിന്നു കടങ്ങഗക്കു പരിഹാരവും ച്വാപങ്ങശ്ക്കു മോചനവും 

രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും എന്നെന്നേക്ും നാം ഒ൭കെഖ്ഥ്ാള്ള മാറാക 

ട്ടെ. 

ആമ്മീന്൯, 

മൊറിയോ മോറാന് എന്ന മട്ടില്] 

ഉടയോന് നാഥറവീ 

നിയുത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോ 
മതാട്ടക്കാരനു- 

പോരു മറിയഡ്യം കണ്ടു ;__ 

“മകനേ നീയ്വേ 

പോയ” കൊണ്ടെങ്കില് ചൊല്ലെവിടൊ 
അവന ഞാന് പോ- 

കട്ടേ കൊണ്ടൊീന്നാള്, 

നാഥന്. ചൊസാ൯:__. 

““ഞാ൯ തന്നേ ജീവിച്ചേന് ഞാന് 
നീ ചെന്നെനെറ 

ശിഷ്യറ്മാരെ 09 ചെറല്,, 

ബാറെക”മോര൪. 
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പട്ടക്കാരന്. ശുബഖഹോ ലാബോ ജള. ലബ്ബ? വല് റൂ ഹഛോക്കാ: 

ഭൂ “ശോ. 

പ്രതി വാക്യം. ശെന”ഓലം പാദാമ്മൊല ഓലം ഒതമ്മീനാമ്മ്് 

൯. 

ഒന്നാം നാള 

മിഞ്ഞായരനാഗ ദൈവം ത. 

സഗ്രേജാത൯ 

താനു ജിവിച്ചിടാ 
ലി 

ലോകക്കെല്ലാ. 

മഗ്രജനാദത്തെ ജീവി. 

പ്പിച്ചേഠറീ താ- 

തങ്കല് ത൯ക്രടെ. 

ഫേ! ആദ്ധമിന൯.. 

സുതരേ! നിങ്ങളേ വീ ണ്ടോനാ- 

ഥാദ്ദാമുടര്ഥാ- 

നനായ” സ്നോത്രം ചെയ്ത്തീന്. 

മൊറിയോ റാഹേംതാലൈ൯ ൯ ആദാ 

മാര് അച്ചേമിനെറ ബ്വോവുസ്വോ വ്ര 

ഞങ്ങഗതന്കുത്താവേ! നീ 

കാരുണ്യം ചെയ്യ” ഞങ്ങഗമേരു, 

വവാതന്ത്രഭ ഞക്ങഗക്ുത്ഥ_ 

നത്താല് തസ്നോനാം ലുത്രാ;. 

ഈ ഞായറനാഗ് നാമാശാ- 

ധെയ്യങ്ങള് പൂ ണ്ടോരായി 

ഒയിരതരോനുത്ഥാനം ചെഷ്ഠു 

കുര ശാിഖ്ചോര് ലങ്ജിച്ചല്വോ. 



വന്ദിനമാം ഞായ൪നാളില് 

കബറിന്നുത്ഥാനം ചെയ്യു 

ഉയരെപ്പോോയ” തന൯താതനന്െഠ 

വലഭാഗത്തായല്ലോ തഃ. 

ഞെങ്ങഗത൯കത്താവേ! നീ 

കാരുണ്പം ചെയ” ഞുങ്ങഗമേല്. 

സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങശക്ുത്ഥാ_ 

നത്താല് തന്നോനാം വൃത്രാ!. 

അടിയാരേയുത്ഥാനത്താല് 

രക്ഷിച്ചോനാം മ*ശീഹാ നി 

നല് കിടേണം പുണ്യം ഞെ. 

ങ്ങള്ക്കും ധാങ്ങിപ്പോയോക്ടം, 

ദൈവമേ നീ ശുദ്ധമുള്ളവനാമുനു..ഇത്ൃയദേ।. 



മദ്ധയാനപ്രാത്ഥന. 

പിതാവും പുത്രനും പവിതുദ്ധവഹായുമായ സത്യമുള്ള. 

ഏകദൈവത്തിനെറ തിരുനാമത്തില് : 

ത്തമ്മിന്, 

ദൈവമേ നീ ശുഭ്ധമുമ്ളപനാകുന്നു__ഇത്യാദി 

[തൂറോ ദ"സിനായി] 

ഉടയോ൯ നാഥാ! 

ഗിരി സീനാ നിന് സ.. 

ന്നിധിയിങ്കല് തുള്ളി, 

മലയും കടലും വേറും നി. 

ന്നെക്കന്യക ഗരഭേ ചേറി. 

അവശ ഗര്ഭിണിയായാശ്ചയ്യ_ 
ത്താല്ത്തന്നേ പെററാഗഥ നിന്നെ, 

വലുത്രക്കിടണമവശാത ന്നോമ്മ. 

കാദിശശ്മാര 

ജിന്നും രാജ്യ, 

ത്തിനുമവകാശക്കാര 

മ” ശിഹായേ സ്ന്നേഹിച്ചോരേ. 

തിനു യോഗ്യന്മാരാഭാഗ്യം 

കാത്തകളല് കേട്ടിട്ടില്ലേ 

' കണ്ണുകളാല് കണ്ടിട്ടില്ലേ 

ഇല്ലെ ചിത്തേ കല്ലിച്ലിട്ടും, 

ബാ റെക മോ, 
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പട്ടക്കാരന്. ശുബഫഹോലാബോ ൮ ലബ്രേ വല് റുഹോക്കാ 

ദീശോ, 

പ്രതിലാക്യം. മെന"ഓലം വാദാമ്മൊല ഓലം ഒല്മീനാമ്മീ 

൯. 

മാമോദീസാ. 

മൂലം മ“ശിഹാതന്൯. 

റുശ്മാ കുത്ത. 

ട്ടം ത൯ഗാത്രം ഭക്ഷിച്ചും 

തസരക്തം പാനം ചെയ 'വോ൪ 

താ൯മൂലം ജീവന എൂണ്ടി- 

ക്ൂഴിയതില് നിന്നിങ്ങേറീ. 

ട്ടണിയ്ും നരുമഹിമാവിന്നങ്കി. 

മൊറിയോറാഫേം അലൈ൯ ഈ ആദാ റൈന൯ു 

[മാര ബാലായുടെ ബോവൂസൊ; 

മാതാകാദീശ.- 

ന്മാരത൯പ്രാത്ഥനയാല് 

അരുളടിയാക്കും മൃുത_ 

രായോക്കും പുണ്യം. 

വാഴ"വായ” തീരണമേ 

മറിയാമ്മിന്നോകമ്മ. 

അവള് പ്രാത്ഥനയാത്മാ- 

ക്കഗക്കായും കേട്ട. 

നിബിയന്മാര ശ്ര്രീഹ. 

മാര സഫദേന്മാരേ! 

ഞങ്ങഗക്കായ” കൃവയാ. 

ചപ്പീനെല്പാരും. 
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നി൯ശരണത്താത മുത.. 

രാം ഭൂരാതപിതൃക്കശ. 

കേലാനന്ദപ്പുനിട 

നീര നീ പിഴ രമുത്തണം, 

മായ്കസ്മരണയുയ- 

ത്തിസ്സിദ്ധരെയേററി 

മൃതരേ വാഴ ”ത്തിട. 

ണവനായ” സ്പോത്രം, 

മാതാകാദീശ- 

ന്മാർതന൯പ്രാത്ഥനയാല് 

അരം ടിയ്യാക്കും പി 

ണ്യം മൃതരായോക്കും 

4 മംരബാനയിരത സംബന്ധിപ്പാന് ഇടയാകാത്തവര് “നിന്നെ പ്ര 

സവിച്ച മാതാവിന്െറയും നിന്െറ പരിതുഭ്ധന്മാര് എല്ലാവരുടെയും 

പ്രാത്ഥനയാൽ സ്വഭാവപ്രകാരം മരണം ഇല്ലറത്തവനും' ഇത്ചാദിപ്പഃ 

ത്ഥനയം “ദൈവമേ നി ശുദ്ധമുള്ള വനാകുന്നു? ഇത്യാദി കെയമ്മായുടം 

ച്ചൊല്ലി മുറപ്രകാരം അവസാനിപ്പാിക്കുന്നും 



ഒമ്പതാം മണിനേരത്തെ പ്രാത്ഥന 

പ്പിതാവും പൃതരനും വിശൂഭധവഹായുമഃയ സത്യ ലു. 

ഏക ദൈവത്തിനെറ തിരുനാമത്തിര. 

ആമ്മിന൯. 

കൈദപഴെ' നീ ശുദ്ധമുള്ള വനാകുന്നു..... ഇത്യാദ । 

[അംസൊ ഹഫദെ ല്ര്രീകെ 

നിന൯പ്രിയ സഹ ദേന്മാരോഴം 

നിന്ടെ നല്കാദീശ. 

ന്മാരോടും ക്രടെ 

ഓക്ടണമേ ഞങ്ങഗ്ക്കററു_ 

ളേളാരാം ഉതരേ 

നി൯വലമാക്കിത്ത്ത്തവരെ, 

ഹാലേയുഷയ്യാ, മോഭിപ്പ്പിഥക. 

ബൊോറെകം”മമാ൪, 

പട്ട ടാഠ൯. ശുബ'ഹോലാ ബേ യ ലബ്രു' ചല റുദുഹാക്ക?് 

ദ്രീമൃശാ 

പുതാവാക്യം, മേന“ ഓലംവാദാമ്മെല ഓലം ഒരിമ്മ്നാത്തി.ന, 

തിരുസഭ മകം ഗായ.” നിന്നോ. 

ടേററം ദുഃഖത്താലെ 

കേണിടു ന്നേവം-- 

നാഥാ ' മാദമാദിസാുായാല് 

ഖിന്നെല്ലൂഭണ്ടാര 
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തീനരകും പുകീിടാതെ, 

ഹാലെലുയ്യ, മോദിക്കണമേ്, 

മൊറഠിയോ റാഫഹെം അലൈ൯ ഈ ആദാറൈന്. 

മാര ബ്ബാലായുടെ ബോവൂസൊ] 

“4: കരുണനീറഞ്ഞവനെ! പുനതത്ഥാനത്തില്റ ഇത്യാദി 

ദൈവമെ! നി ശുദ്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ഇത്യാദി 



എല്പ്യാ നേരത്തെയും പ്രാത്ഥനകളടെ 

അവസാനത്തില് ചൊല്ലയവാനുളൂളവ 

വിശപാസപ്പ മാണം] 

 സവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിെറയും ഭൂമി 

സ്യടെയ്യം കാാണഞപ്പടന്നവയും കാണമ്പ്പുടാത്തവയുമായ സകല 

ത്തിനെറയും സ്രഷ്യാവായ സത്യമുള്ള ഏകമവത്തില് ഞങ്ങ 

ഗ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്െറ ഏകപുത്രനും സവലോ 

കങ്ങശക്കും മുമ്പില് പിതാവില് നിന്നു ജനിച്ചവനും പ്രകാശ 

ത്തില് നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തില് നിന്നുള്ള സ 

തൃദൈവവും ജനിച്ചവനും സ്ൃഷ്ടിയല്പാത്തവനും സാരാംശ 

ത്തില് പിതാവിനോടു സമത്വമുള്മുവനും തസനാല് സകലവും 

നിമ്മിക്ു പ്പെടപനും മനുഷ്യരായ നമുക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും 
വേണ്ടി സ്വഗ്ലത്തില് നിന്ന ഇറങ്ങി വിശുദ്ധറുഹായില് നി 

നും ദൈവമാതാവായ കന്യക മഠീിയാമ്മിര നിന്നും ശരീരിയാ 

യി തീന്ന മനുഷ്യനായി പെൊന്തിയോസ വിലായത്തോസിനസെറ 

ദിവസങ്ങളില് നമുക്കു വേണ്ടി കു്രിശിരു തറയ്ക്കപ്പെട്ട കഷ്ടം 

അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുമനസ്സ്റായ പ്രകാരം മുന്നാം 
ദിവസം ഉയത്തെഴന്നേററു സ്വശ്ുത്തിലേക്കു കരേറി തന്െറ 

% പട്ടക്കാരന് ഉണ്ടായിരുന്നാല് ശുശ്രുഷക്കാരനോ പകരം ആരെ 
കിലൂം ഒരു ആളൊ “ബഹ്ുമാനപ്പെടട പട്ടക്കാരനന്െറ യ്യാത്ഥനയെ 

. നാം ഏററ ചൊല്ലണം"” ഏന്നു പറയേണ്ടതും പട്ടകാരന് &“സവശക്ത 
യുജ്ൂ പിതാവായി ആകാശത്തിന്െറയും ഭൂമിയുടെയും” എന്നു ആര 
ഭിക്കുമ്പോശ ശേഷം ഭാഗം ആ ആധു തനിച്ചു ചൊല്ലേണ്ടതും പട്ടക്കാ 
രന ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു ആശതന്നെ ആരംദം മുതല് അവസാനം 
വരെ ചൊല്ലേണ്ടതും ആകുന്നു 
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പിതാവി നെറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നവനം ജീവനുള്ളവരെയ്യം 

മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാ൯ തനമെറ ലലിയ മഹത്വത്തൊടെ 

ഇനിയും വരുവാമ്ിരിക്കുന്നവനും ത൭൯റ രാങൃത്തിനര അവസാ 

നം ഇല്പാത്തവനുമായി യേശുമീശിഹായായ ഏക കത്താവിലും 

ഞഞ്ങഗ വിശ്വസിക്കുന്നു, സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കു 

ത്താവും പിതാവില് നിന്ന പറപ്പെട്ടു പിതാവിനോടും പുത്ര 

നോട്ടം ക്രടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട സ്മൃതി കു പ്പെടുന്നപനും നിബ്ന്മാരും 

ശലീഹന്മാരും മഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായി ജീവനും വി 

ശഭ്ധിയു മുള്ള ഏകറുഹായിലും കാതോലിക്കുസ്ത്കം ശ്ലീഹായഷ്ക്കും 

' അടുത്ത ഏകവിശുഭ്ധസഭയിലും ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കു, 

വാപമോചനത്തിനു മാമോദീസാ ടന്ന മാത്രമേയുള്ളൂ ഠന്നു ഞു 

ബ്ദ ഏററു പറഞ്ഞു മരിച്ചുപോയവരുടെ മയച്പിന്നും വരുവാ 

നിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പൂതിയ ജീവന്നുമായി ഞങ്ങള് നേ 

ക്കാപ്പാക്കുന്നു. 

ആമ്മീന്൯, 

ബാറെക് മോര് സ്പൌമെ൯കാലചേഃസ് കറിയേലായാിസ്സോന്. 

€ക്ടറി യേലായിസ്ക്റോന്, കറിയേലായിസ്റ്റോ൯, കുറിയേലായോി 

ഡ്ലോ൯. ഞങ്ങളുടെ കത്താചെ! ഞങ്ങളജേോട കരുണ ചെയ്യുണ 

മെ. ഞങ്ങളടെ കത്താവെ! കൃപയുണ്ടായി മെഞ്ങളോടട കരുണ 

ചെയ്യണമെ. ഞങ്ങളടെകത്താപേ! ഉത്തരം അരുജിച്ചെയ്യു ഞെ 

ങ്ങ൦ളേോ9 കരുണ ചെയ്യണമെ, ഞങ്ങളടെ കത്താലെ നിനക്കു 

സ്മൂതി. ഞങ്ങളു. ടെ കുത്താവെ! നിനക്കു സതി, ഞങ്ങളുടെ ശര 

ണമെ! എന്നേകും നിനക്ുസ്കുതി. ബാറെക” മോര്. 

% പട്ടക്കാരന് ഉണ്ടായിരുന്നാല് ഇതീ ന്െറ പിന്നാലെയുള്ള ബസ. 

മതക്കൊ മുതലായത്ൂം ഥ്രത്തോമ്മോജും ചൊല്ലിയതിന്െറ ശേഷ മ 

രും ഇതു ചൊല്ലുന്നു. പട്ടക്കാരന് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഉരു മാത്രം ചൊല്ലി 

പുത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, 
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പട്ടക്കാരന് ആരംഭിക്കുനനതിഗനോട്ട ക്രടി] 

[ബസ മല്ക്കൊ] 

നിന്നാശ സ്കതിയൊട്ട രാജമകള് 
ഹാലേടുഷ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ 

നി൯വലമായ* രാജുഭാമിനിയും 
, നിന്നഴകരച൯ മോഹിപ്പാം൯ 

ഫാ ലേദുയ്യം ഉ ഹാലേലുയ്യാ 
നി൯ജനമോക്കായക പിതൃഗു ഹവും. 

ബാറെക” മോർ. 

പടക്കാര ന. ശുബ്ഹോലാബൊ ഉദ ലര വചു 
ഹോ?ക്കാദിശൊ. 

പ്തിപാ കയം മെൌന'ഓലം വാദഭാമ്മൊല ഓല. ഒരമ്മ 
നാഃമ്മീന്, 

[കാരെമ്പ” ബോദൂസെധു] 

കക്തരപുകഗ്ണാഭാജനമേ! 
നിനണിിലുദിമച്ചാരേ കസുതന് 
തൃക്കരശ ഞങ്ങളിലലിചാ൯ ത൯. 
പക്കലപേക്ഷയണയ്ക്കണമേ, 

സ്തഴയമെ൯കാലോസ് കുറിയേലായിസ്സ്സറോന്. 

[ഫോൌറീശ'" മാലാകൊ] 

മന്നമകശഗക്കുഡയാി ശ്ലരോമ്മൊ 
ഖദന്നേകി ദമൂതവരന൯ 
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നിന്നൊടട കുടെ൯നാഥന് നി- 

ന്നിരു തന്നുദയമത്ും, 

ബാകകെ*“മോര. 

പട്ടക്കാരന്, ശുബ"ഹോ ലാബൊ ളള ലബ്ല്ബൊ വലറു 

ഫഹൊക്കാദീശൊ. | 

അഖിചജഗല്പപതിയേ നായക 

നായേററി ഫോഷിച്ച_ 

ങ്ജതിബഹഹമാനിച്ചുമറിയാം- 

വടുതാം പടഖായ് താന്, 

മൊറിയോറാഹേം അലൈന് ഈ ആദാറൈ൯. 

[ബഖസ് ലിബ്ചോക] 

മാഠാനിീശൊ! കുരിശും നിന. 

മതേജനത്തി൯ പ്രാത്ഥനഷും 

കാടികളടെയും നി൯ കോപത്തിന് 

പടറകളെയും മാച്ചീടേണം. 

[സാദിക്കോ] 

നയവാ൯ പനപ്പോലെ തളാത്തിട്ടമേ ഹാലെലുയ്യാ 

വജ രമവന് ലബനോഒന്െഠ കാരകില് പോല്. 

വൃദ്ധതയിലുമവ൪ തളിരിട്ടു തഴച്ചിടട മേ ഹാലേലുയാ 

പര്ദ്ധിക്കമവക്ക തുഷ്ടിചുഷ്ടികട്് ൦, 

ബറെക”മോര്൪, 
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പട്ടക്കാര൯' ശുബ്ഹോലാബോ ഈ ലബ്രോ വല റൂഹോക്കാ. 

ഭ്രീശോ. ൂ 

പ്രതിവാക്യം. മെന'ഓലംവാദാമെമ്മൊലഭാലം ഒതമ്മീനാമ്മീ൯ 

[ദുക് ഠോനോക”; 
ഒരുപോലാിങ്ങും മാരതോമ്മാ! 

ഉണ്ടേ മേലും നിനോമ്മ 
ഉതകണമേ നി൯പ്പാത്ഥന നിം 

ന്നോമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോക്കായ", 

സ്മൌമെനു കാലോസ്* കുറി യേലായിസ്റ്സോ ൯, 

[ഫോ ഏരദാനോ] 

പ്രാത്ഥനയി൯സമയമിതല്ലോ മാരതോമ്മാ! 

പതിവിന൯ുപടി നി൯ക്രട്ടത്തല. 

യായ പ്രാത്ഥീകം, 

ഇമ്പമെ.ഇം നി൯പാട്ടില് ശ്രദ്ധിച്ചീടം നി- 
ന്നാഴുകളേ മുശേല്പേല് ൫൬. 

ക്കൈ വാഗ” ത്തേണം, 

ബാറെക” മോര്, 

പട്ടക്കാര ൯, ശുബ"ഹോലോബേ മലബ്രേഃ വല” രു 
9 ഹാക്കാദവാശോ, 

നിന്നെ വരിച്ചെൊരു താതന്നും മാരതോമ്മാ! 

നിനോമമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചാ 

സുതനും സ്യോത്രം. 

നിന്നേ മുടി ചൂട്ടിടുന്നാ റൂഫാ വന്ദ്യന്. 
നി൯പ്പാത്ഥന കൃപയേററട്ടേ 

ഞെങ്ങഗകക്കെന്നും, 

മൊഠിയൊറാദുഹം അലൈ൯ ഉന ആദാമൈരു, 
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[ആപ്പീസ് ആമ്മാന്] 

പരിശുദ്ധന്മാരേ! നിങ്ങഗ 

പ്പാത്ഥിപ്പി൯ കത്താവോടായ'" 

അടികളെയും ത൯കോപത്തി൯- 

വടികള്ളെയും മായിച്ചിടാ൯, 

[ കൊഡ നൈക”“നെല്ബശൂ൯] 

% ചാത്തം നീതിയെ നിന്നാചായ്യന്മാരും 

മഹിമയെ നി൯നയവാന്മാരും 

ഫാലെടുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ 

നിന്നഭിഷാിക്തമുഖം തിരിപ്പിക്കുല്ലെ 

നി൯ദാസ൯ ദാവീദി൯മൂലം, 

നി൯പുത്രന്മാര കാ- 

ത്തിട്ട മെങ്കില് 

ഹാലേലുയ്യാ ഉ ഹാലേലുയ്യാ 

എനനിയമതത്തേയും ഞാനുപദേട 

ശിച്ചിട്ടമാ സാക്ഷിയെയും. 

ബാഠെകമോ൪. 

പട്ടക്കാരന്, ശുബഹോലാബോ ഈ ലല്ലോ വല റവുഫോക്കാ 

ദീശോ, ) 

പ്രതിവാക്ടുംം മെന“ ഓലം ലാദാമ്മൊല ഓലം ഒത മ്മിനാമ്മി 

൯, 

/ച്ചാത്തും നീതിയെ?" എന്നതു മുതല് ഫ്ുത്തോമ്മാ വരെയുള്ളതുശ 

നര്യാഴ”ച സണ്ധ്യാപ്രാത്ഥനയ'ക്കു മാത്രം അല്ലതെ മറവള്ള, ഭാഗങ്ങഗ 

ഭര ഉപയോഗിക്ക പതിവില്ല. 
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[ഗഥെഗ”ലേദദറക”] 

ശു ചിയൊട്ട ശുദ്ധ്യാബെസ്ക്കദ്ശാ 

സുശാച്ഛുള്ളാപ്പാദങ്ങഗാ 

പൂക്ഷദ്യാനദ്വരേങ്ങള് 

വാനപ്വരൊത്തു വസിക്കേണം, 

സ്കൌമ൯ കാലോസ് കുഠിയേലായിസ്റ്റോന്, 

[ഗബലേ ആലോഫോ] 

ദൈവം ന്ന്മാഷ്ടിച്ചാദത്തെ 

സ്രഷ്ടാവൊട്ട തുല്യം സൃഷ്ടി 

യായ” മണമയഷനു ദ്യാനത്തില് 

തരുനിരയില് ചോയ* വന്നീട്ട- 

ന്നതു കാണ്മൊനുള്ളാനന്ദം 
സ്ൂക്ഷിചും കെൌണ്ടേ മേവി, 

ക്രറുന്നീറേന്മാര് 

മണ്ണിന൯യ്യയിലാശ്ചയ്യംം 

ആദ്യാചായ്ക്യത്വം കൈക്കൊ. 
ണ്ടഫറോ൯ മൂശയൊടൊന്നിച്ചു്. 
സ്ത്രറിയാഷ്ക്കുതു നരക മൂശ, 

സ്ത്റിയാ യോഹന്നാരന്നകി 

യോഹന്നാന് കത്താവിന്നും 

കത്താ തന് ശ്ശ" ഫന്മാക്കം, 

നാനാസ്ൃഷ്ടിവിഭാ- 

ഗങ്ങധ്ക്കേകി ശൃര്രീഹഷ്മാര് 

ബാറെക” മോര്, 

പട്ടക്കാര൯, ശുബഘഫോലാബോ ഉലബ്രോ വല”റൂഹോക്കാദി 

ശാം 
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പ്രതിവാകൃം. മെന് ദാലം വുദാമ്മൊല ഓലം ഒത മ്മീനാമ്മീ 

൯, 

നിന൯ഗാത്രം കൈക്കൊണ്ടം നി൯- 

രക്തത്താല് പുബ്ബപ്പെട്ടും 

നിദ്രാ പ്രാപൃന്മാരേകക്കു. 

പ്പെടണം സ്വഗ്ീയോര്ശ്ശേമ്മില് 

നീ സി.ഹാസനമീതേറി 

ദുഷ്യരെ ലേറാക്കുന്നേരം 

സത്തുഷ്യന്മാരാ- ക. 

ധപ൪ര നി൯ഖലമായ” നില്ക്കേണം. 

മൊഠിയോറാപേം അലൈ൯ ഈ ആദാ൭ഠൈന്, 

[ക ലീലെഗ” ദീലിന൯)] 

മടികഗ മുടഞ്ഞൊട്ടിത്തകിടും 

ബലി പീഠത്തിലിരിപ്പണ്ടു് 

സിമ്മലരായ* പരികമ്മിപ്പോ. 

രാചായ്യക്കവ ചൂടീടുടം, 

[ഫുത്തോമ്മോ] 

പട്ടക്കാരന് . പറശറചുക്കഗക്ക ഭയങ്കരവും മാലാ ൭020൧9 ബാ 

മാനവും സത്യവിശ്വാസികശക്കു ബലമുള്ള കോട്ടയും ആകുന്ന 

ദൈവപുത്രസെറ വന്ദ്യസ്ലീബാ രാത്രിയിലും പകലും സ 

ന്ധ്യയിലും വ്രഭാതത്തിലും മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും ലല്ലരാ നാഴികയി 

ലയം എല്ലാസമയത്തും നമ്മോട്ട ക്രടെയഷും നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇരു 

നാം നഥേ കാത്ജുകൊള്ളുകയും മഠച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയയുമാറാക 

ടെ ദുഷ്ഠമനുഷ്യരുടെ കഠിനകേോപത്തില് നിനം പിശാചുക്ക 

ക ട്ടെയ്യം അപിശ്ചാസിം ളുടെയും അസ്മൂയയില് നറ മപ 

വമുള്ള അധികാരങ്ങളില് നിന്നും ദയയില്ലാത്ത യടേമാനന്മാരു 

ടെ കൈകളില് നിന്നും രഹസ്പശത്രുക്കളില് നിന്നും പരസ്പര 
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ത്രുകുളില് നിന്നും ബലം ചെയ്യുന്ന കയ്യില്നിന്നും അന്യമായ കാ 
ലിരുനിന്നും സാത്താ9ണ൯െറ കണികളാില് നിന്നും ആത്മാവിനെ 

യം ശരീരത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടചികാരങ്ങളുില് നിന്നും 

പാപത്തിനെറ സകല ശക്തിയില്നീന്നും നാം ഒഴിഞ്ഞു രക്ഷ 
പെട്ടു വീണ്ടു കൊള്ള പ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആയതു കരുണയുള്ള മാതാ 

വും ജയം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവജം രണ്ടാമത്തെ ആകാശവും സത്യ 
കൃസ്ത്യാനികളുടെ പുകഗ്ലഗയയം ആയിരിക്കുന്ന മാലിന്യമില്ലാത്ത 

വിശുദ്ധ കന്യകയായി ദൈവമാതംവായിരിക്കുന്നു മറിയാമ്മി 

നെറ പ്രാത്ഥനകളാലും അപേക്ഷകളാമൂതന്നെ. 

ബാദിറക” മോർ, 

ജയിപ്പിടന്നാതും രക്ഷിക്കുന്നതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ സലീ 
ബായയടെ വലിയ ശക്തിയ്ധല്യം നിബ്ൃന്മാരുടെയും ്ര്രീഹന്മാരുടെ 

ഡം സഫഹദേന്മരുടെയും മൌദ്യാനന്മാരുടെയും നിതമാന്മാരുടെ 

യും ആ ലായ്ക്രന്മാരുെയ്യം വിശ്തദ്ധ പിതാക്കന്മാരുമടെയും സത്ധ്യമു 

കജ ഇടയന്മാരുടെയ്യം സത്യവിശ വാസികളായ മല്പാന്മാരു 

ട്രെയ്യം പ്രാത്ഥനകള്ാട്യും വിശുദ്ധസഭയിലെ മല്ലാന്മാരായ മാ൪ 

അദ്പ്വുമ്മിന്മെറയും മാർ യാദുക്കാബിഴനെറയുയം മാര ഇസഹാാക്കി 

ഒെറയും മാര് ബാലായിയുടെയയം വ്രാത്ഥനകളാലും മാര തോ 
മ്മാറ്ൂിഹായുടെയ്യം മാര ഗീവറുഗീസ* സഹദായുടെയഷ്യം മാ 

ര ബഹനാഒെരയയം അവസെറ സഹോദരിയായ സഃറായയടെ 
യും അവന്റെ കൂട്ടുകാരായ നാലൃതു സഹദേന്മാരുടെയ്യം പ്രയാ 
ത്ഥനകജാലും മാർ ഒയോഹന്നാ൯ മാംദാനായയടെയും മാർ എ 

സ്തലെപ്പാ നോസ് മെമ്മാശ൭൯െറയും വ്രാത്ഥനകളാലും നമ്മുടെ 
കത്താവിനെ സ്ന്റേഹിച്ചു തെറ കല്പനകങള്കെ ആചരാച്ചിട്ടു ള്ള 
വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം മുശഗ്രവനെറയുയം പ്രാത്ഥനകള്രാലും ഞു 
ങ്ങളോട്ടക്രടെ (ഈയ ധ്രാത്ഥനയെ) യോഗ്യതയാം വണ്ണം നിവ 

ത്തിച്ചിട്ടു 8 ഞങ്ങളുടെ പിതുക്കന്മായം സഹോദരന്മാരും ൮൮ 

ധാനന്മാരുമാജുമള്ളോരെ! ഇന്നു ഞക്മഗക്കും നിങ്ങഗാക്ും അഭ്ധയയ 
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ക്ഷനായിരാക്കുന്ന ഭാഗ്യവാനായ ആബുയന് മാറാന് മാര് ഇഗ്നാ 
ത്യോസിരെറയും മാര ബസേലിഷോസിനെറയും മാര് ഗ്ര 
ശോറിയോസിയെറയയം നമ്മുടെ മേല്പട്ടക്കാര൯ മാ൪ (ഇ 

ം ന്നാരുടെയും ൦) പ്പാത്ഥനകളാലും നാം എന്നേക്കും കാത്തൃു൦കുള്ള 
പ്പെടുകയും വീണ്ടുകൊള്ള പ്പെടുകയും ചെയ്യുമംഠാകട്ടെ. 

ബാരെക് മോര്, 

ആകാശത്തേയും ട്രൂമിയേയും സൃഷ്ടിച്ച കത്താവിനാല് നി 
ഞ്ങഗാ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടവരാകുന്നു. ഈ ആത്മീയ 
മായ ശുശ്രുഷയിൽ ഞങ്ങളോടു ക്രടെ സംബന്ധിച്ചിട്ട മ്ളൂപരായ 
എല്ലാവരേയും ഭൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു പുണ്യപ്പെടുത്തുമധറാക 
ട്ര. ദൈവമായ കത്താവയ അവരേയും വിശ്ചാന്ധികളായ അ. 
വര്കടെ മരിച്ചപോയവപരേയും വപുണ്ദുപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പി 

താവും പുത്രനും വിശുദ്ധ റു ഹായ മായു ള്ളാവേ! ബലഫീനതയു 
ള്ളവയയം കുഠറമുള്ളലയ്യമായ ഞങ്ങളടെ പ്രാന്ഥനകളെ നി 
നെറ ഇഉന്നതസിംഫഹാസനത്തി൯മു൯പാകെ കേശക്കപ്പെടവ 

യും ആംഗീകരിക്ു പ്പെട്ടവയുമാക്കി തീക്കണമെ. ഹോശോഖ 
ബ* ക്രല്സ്ബാ൯ല“ഭല് മീന്, 

ആമ്മീ൯. വ്യ: മുറിയേലൈസോ൯, കുറാ 

യേലൈദസാന്. ഞങ്ങളടെ ക ഞങ്ങളോടു റി 

പെയ്യയണമ്മ, ന കത്താവെ! കൃപ്പയുണ്ടായി ഞങ്ങളോ 

ഴ് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളടെ കത്താവെ! ഉത്തരം രര 

ളിച്പെയ”തു ഞങ്ങളോട്ട കരുണ ചെയ്യണമെ, ഞങ്ങളുടെ ക 

ത്താധേ! നിനക്ു സ്മൂതി, ഞങ്ങളുടെ കത്താലെ! നിനക്കു സ്മ 

തി, ഞെുര്ദജ്ടെ ശരണമെ! എന്നേക്കും നിനക്കു സ്തതാി. ബ്വാ 

റെക൦മോര്൪, 



സൂചനകള് 

ഗൃ ംതാപ്രാത്ഥന. 

ഭാഗം ൫ 

ഈ നിന്നുത്ഥാനത്തിന്നാഗ_നിനെറ മയത്തെഇനേല്ലിനെറ 

ഈ ദിവസത്തില് 

സവ്വേശ__സകലത്തിനെറയും ദൈലഖമേ! 

മു തനായ്.....മരിച്ചുവനായ*. 

വിണ് മണ്വാസിക ളെ _ സ്വഗുപംസികളെയും ഭൂവാസികളെ 

യം 

ഭാഗം ൬൬൩ 

ഓടിക്കബഖറെത്തി.....കബറിങ്കല് ഓടിച്ചെന്നു, 

ഭഗം ൯ 

മുതരിടയ് ദന്നറേറന്൯__മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയത്തെ 

൧ ന്നേററവനാഴ്യ, 

ഭാഗം ൧൩ 

നാഥന൯ മുതരിടയിലുറപ്പിച്ചാ ദടത്തെ.....കത്താവു മരിച്ചവരുടെ 

ഇടയില് ആദാമ്മിനെ ധൈധയ്യപ്പെടുത്ആി പഠഞ്ഞതെന്തെ 

ന്നാല്. 

ഭാഗം ൧൪൮ 

ചാത്തി...... ധരിച്ചു 

ക്രോബകശകുന്മം-ക്രോബേന്മാരുഭെ കുന്തത്തെ. 

തന്ുനുത്ഥാനാലാങ്ങുയിരേ കി......ത നെറ മുയൃത്തെ ഴു നേല്പാല് ഞ്ഞ 

ങ്ങഗ്ക്കു ജീവ൯ നത കി, 



ജു 

ഏറഠറിവ താനന്.....താ൯ ഇവയെ കൈക്കൊണ്ടീട്ടു്. 

തഡിരേകും രക്തം ജീവനെ നഗ്കുന്നതായ രക്തം, 

ലോകത്തവര്തന്..., ലോകത്തില് അവരുടെ, 

ഭാഗം ൧൫ 

പ്പാപതമസ'....വാപത്തിന്െറെ അന്ധകാരം, 

അവ്വരാത്മാക്കളെ, നിക്കിയ .. അവരുടെ അത്മാക് ളെ (ജഡത്തി 

ത്തില് നിന്നു) എടടത്തവനായ, 

നി൯മുറിവുകളീന്നേറേറ൯ മു റോന്മ ണം.....നിനെറമുറിധുകളി 

ല്നിന്നു സുഗന്ധ൭തെലത്തിനെറ വാസന ഇനിക്കു വന്ന. 

ഭാഗം ൧൬ 

വ ന്നോരരെന്നേ......വന്നവനായ മേന്നെ, 

കള്ള ന്മാര് തന്നിടയാിലുമാഴത്തില്.....താഥെ (ഭൂമിയില്) കുള്ളന്മാ 

തടെ ഇടയിലും, 

നര൪....മനുഷ്യ൪. 

ഞങ്ങഗത൯ന്മുതരെ.... ഞങ്ങളു ടെ മരിച്ചവരെ. 

ഭാഗം ൧൭ 

ചാത്തിസ്ത്റ നേ.....സ്്ാനത്തിജ്കല് ധരിച്ചു. 

നിന്നേയയശ ക്കൊണ്ടോര.....നീന്നെ കൈക്കൊണ്ടവര്. 

ഭാഗം ൧൮ 

കബേറിന്നു ദ്യാനത്തിന്നായ”.....കബറിരു നിന്നു പറുദീസായി ലേക്കു 

ഗാത്രത്തെ......ശരീര ത്തെ. 

കാന്തി... ശോഭ. 

മുകിചഴക് ......മേഷത്തിനന്െറ ഭംഗി. 

ഭാഗം ൧൯ 

നയവാന്മാര്൪.....നീതിമാന്മാര, 

നാ൯ ശൈ നൊ....നിനെറ നിരപ്പ്. 

നി൯ശ്ശ്ലാമ്മാ.....നിനെറ സമാധാനംം 

താതന൯ു.....പിതാധു”, 



ഡാ 

സൃതന്നു.....വ ത്രന്നു 

ആലോ ഹൊ.....ദൈവമെ 

ഭാഗം ൨൨ 

മൃതിഹീനാ!.....മ രണമീല്ലംത്തവനേ! 

സ്ൃത്യ൯.....സ്മതിക്ക പ്പെടുവാ൯ തക്കവ൯ 

ഭഗം ൨൧ 

വേലിക്കൊപ്പം നേക്കനെ൯കട മേത്തു....വേലി പോലെ തടു 
ക്ഴന്ന എനെഠ കടത്തെ ഓത്തിട്ടു 

ഭാഗം ൨൨ 

വിജ്ണുപരതന്നഃഥ! മണ്മയരാശയൂമെ....സ്വഗ്ഗവാസീകജളടെ 

ഉടയവനും പൃഴികളായവരുടെ ആശയൂമേ] 

ഭാഗം ൨൩ 

കാപ്പാ നേകു ക.....കാപ്പാനു തരണമ്മെ 

ഭാഗം ൨രധ 

നിന് മെയ “......നിനെറ ശരീരം 

നിന്നന് പാത്......നി നെറ സ്നേഹത്താല് 

ഭാഗം ൨൫ 

മലകത്തിന്...... ലോകത്തിന്െറ 

ഭാഗം ൨൬ 

വൃക്ഷദലത്തി൯......വൃക്ഷത്തിനെറ ഇലയ്യടെ 

മുതികരവിഷമാം.....മരണവിഷമായ 

ദിനമേഷ് ഗം......ദിവസത്തില് ഏഴ പ്രാവശ്യം 

ഭാഗം ൨൭ 

വന്നു....ജയി ചു 

ഭാഗം ൩൭൫ 

തന്മാദ്ൃയന്തപിഹിനസുത൯......ആ ദിയൂംഅന്തവുമില്പാത്ത തെറ 
പൃത്ര൯ 



ദ് 

വിണ്ണുലകിന്നര ചന്.....സ്വഗ്ഗലോകത്തിന്െറ രാജാവു 
ച 

ഭാഗം ൩൬൬ 

ഏന്തിജ്ജിീ വോഷധിയെ ......ജീവനെഠ ഓഒഷധത്തേ വഹിച്മ 

കൊണ്ടു 9 ) 

കഫഹനേന്മാര.....ആചായ്യഷാര് 

ഭ്രാഗം ൩൭ 

നിന്ദ്യത്തിദ്മക്രൂപ്പം......നിന്ദ്യമായ പാപക്കഗി 

ഭ്രാഗം ൩൯ 

ഞങ്ങശതന്കത്താവെ!.....ഞങ്ങളുടെ കത്താലെ 

ശൃദ്ധികശഗനാഥാ ശുഭ്ധാ നി ന്നൊടു....ശുഭ്ധതകളു ടെ നാഥനാ 

യ പര ശുദ്ധനായുയള്ളോവെ! നാണ്നൊടു ക്രടെ 

ഭാഗം ൪൨ 

ഭൂധത ജനങ്ങ ഗ......സ ഹഃദരന്മാ൪ 

കഖലറുള്ജളസ്ഥികള റിയണം.....കബറിനന്െറ ഉളളിൽ അസ്ഥികള് 

ക്ക അറിവു ഉണ്ടാകണം 

ഭാഗം ൪൫൮. 

്രിസ്മായിത്....മരിച പോയവങത്കടെ പേരുകളെ ഐെഴ്തുന്ന വു 

സ്കത്തിരു 

ഭാഗം ഇന്ന 

മാലാകാനാഥാ'......മാലാകമാരുടെ ഉടയവനായുള്ളോവെ 

ഭാഗം ൭൨. 

രക്ഷിച്ചവശതന്നെമ്മന്ത്ു ....ര ക്ഷി ച്ചിട്ടു അവട ടെ ഓമ്മയ്ക്ത 

ഭാഗം ൫൩ 

ഹാനനിയാ ദ,൪ മേല്... ഹാനനിയാ മുതലായവരുടെ മേല്, 

ഭാഗം ൭൫൭൩ 0 

മുത൪തന്നസ്ഥിക്രൂടത്തിരു .....മ രിച്ഛവരുടെ അസഭിക്രൂട്ടത്തില്. 



ടി 

ഭാഗം ൭൫൭ 

ആദ, ജനുയിര് പൂണ്ട്... ആദ്യജാതന് 
ഉയ്തെഴ് ന്നേററു. 

ഭാഗം ൭൯ 

തല് പതിയെ....രാജാവിനെ, 

ഭാഗം ൬൬൩൧൪ 

ഖിന്ന രെ... ദു : ഖിതന്മാരെ. 

ഭ്രാഗം ൬൬൩. 

കേട്ടാരാഞ്ഞംട വാനായ......കേട്ടിട്ട അ ന്വേഷിപ്പാനായ'. 

ഭാഗം ൬൪ 

നഷ്ടമ താം തന്നു രുവം.....നഷ്ടമായി പ്പോയ തനെറസ്വത്രുപത്തെ 

ഭാഗം ൬൬൭൫ 

മേളിപ്പിച്ചോന്്.....സന്തോഷ്പ്പിചവ൯. 

അഖി ലേശന്.....സകലത്തിരെറഡ്ും നാഥന്. 

നാരികളെ... സ്ക്ക ഒ. 

ഭ്രാഗം ന്നന൬൬ 

ആകല്ക്കറു സാത൯കീ ഴില്......ആ കരുക്കരുസായുടെ കീയില്, 

മ ചിതദ്ധവനിയി ത്... ചിതമായ ശബ ദത്തം 

ഭാഗം ൬൬൭ 

അതുൂല...... തു ല്യമില്പാത്ത, 

ഭാഗം നവ൮ 

മാനവര്വാനോര്.....മനുഷ്യരും മാലാകാമാരും. 

ഭാഗം നന് 

സാമാ വാ ഹാി......അതൃത്തിക൦ളെ വഹിച്പിരിക്കന.വന്, 

വിളവാ വേലക്കാഠ്രോഴ  ചാദിപ്പാനായ.....ആ വലകാരോഴു 

ഫലം ചോദിപ്പാ൯. 

ഭാഗം ഒക് 

മഹിമാഗമ നേ.....മഹിമഠയാടെ ഫഴ്ഴന്നള്ളമ്പോഗ. 



0 
റ 

ഭാഗം ൨ 

നി൯നദമ ത്തെയേ ഠെറാരു....നിെറ നാമത്തെ ഏററുപഠറഞ്ഞ 

വരായ, 

ഭാഗം ൭൭ 

കണ്ടാഗ്......അവഗ് കണ്ടു, 

കൊയണ്ടദക്ങാ പോയെന്നാഗ.....൭വിടെഷൊ കാണ്ടുപപോയി 

ഏന്നു അവശ ( പറഞ്ഞു) 

മറിയാ മേയെന്നാ൯൩_താ൯ മറിയ മേ ഷീന്നു (വിജി മു) 

ഭാഗം ഡെ 

സഭധപാണിഗ്രഹണത്തെടത്തു.....സ ഭയെ വിവാഹംനിശ്ചയിച്ചു 

ഉയിതി൯തന൯ുമേശ യൊരുക്കം ചെയ്തതിനു മ.....ജതി നെറ, ള്ളി 

ല് തന്െറ ജീവന്െറ 2മേശയെ ഭരുക്കി, 

ചാവാലുയി൪......മരണത്താല് ജീവനെ,. $ 

തനുരുധിരങ്ങശഗ.....ശരീരരക്തങ്ങശ, 

മൃുതരാഷ്യോര തസ്സാത്മാക്കഗ് മേരു......മ രിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കള 

ന്മേത്, 

ഭാഗം നെ 

ഞഅവരാത്മാഥ്ലെ ......അാവരമടെ ആത്മാ ൧൭൭ മും 

രാജുഭാമ നി......രാജഃ സ്ത്രീ, 

ഭാഗം വഠ 

ഡധ മറി യാം.....ഭാഗ്യവതിയായ മറിയാം. 

ശൂ മ്മാ.....സമ:ധാംനം. 

ഭാഗം വ്൮വഷ 

ഹി൯ ശൈ നൊ......നി നെറ നിരപ്പു: 

വ ചാരവേക്കിഴാക്ക......നി മരണഒതമ അ ഒി൮ പ്പെടുത്തി. 

മുത്രങ്ങ ക്കാ നന്ദവുമരി കശക്കാത്തിയും....3സ്ത്റഫി മന്മാശ്ം സ്സ 

ന്തോഷവും ശ്ര ദഗ്ക്കു ഭയവും, 
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ഭാഗം ൮൫ 

മകയനേനീയോ പോയ”കൊണ്ടെങ്കില് ഒപ്പാല്ലെഖിടെ.....മക 

നെ കൊണ്ടു പോയതു നീയെങ്കില് ശപിടെയെന്നു വറക് 

അവനെ ഞാ൯ പോകട്ടേ കൊണ്ടെന്നാ ഗു ക ഞാ൯ അവനെ 

കൊണ്ടു പോകട്ടെ മേന്നു അവഗ (പഠഞ്ഞു) 

ഞാന് തനെ ജീവിച്ചപേ൯ ഞാ൯......ഞാന്൯ തന്നെ ആകുന്നു. ഞൊ 

൯ ഉയടത്തഥനേററു. 

ഭാഗം ൮൬ 

ടെദവംതന്നഗ്രേജാതന്..... ദൈചത്തിനെറ ആദ്യജാതന്. 

ലോകക്കെല്പാമഗ്രജ നാഭ ത്തെ......ലോകരെല്ലാവരുടെയും ആദ്യ, 

നായ ആദാമ്മിനെ, 

സുതരെ.....മക്കമളെ. 

ഭാഗം ൮൮ 

ഗീരിസി നം......സിനാച്ചവതം 

മലയും കടല്യം പേറുംനിന്നെ.....മലയേയും കടലിനേയും വചി 

വിരിക്കുന്ന വിണ്നെ. 

കാദീശന്മാര്.....പിശ്ഭ്ധന്മാ൪, 

ഭാഗം വ്പന് 

നല് മഹി മാവിന്ങ്കി......നള് മഹിമയുള്ള അങ്കി. 

ഭാഗം ൯ഠ 

മാതൃസ്തര ണ.....മതാവിന്െറ ഭാമ്മ. 

മാതാകാദീശഗ്മാര് തനുപ്രാത്ഥനയാല്..... മാതാവിനെറയും വ്വ 
രാശുഭ്ധന്മാരുടെയും പ്രാത്ഥനയാല്. 

ഭാഗം ൯൧ 

കേണീട്ട ന്നേവം _ഇല്പകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു, 

ത്തനം 



ഭാഗം ൯വ൮ 

ചത്തും......ധരിക്കം 

നയവാന്മാരു ൦......നീതിമാന്മാരും 

നി ന്നഭിഷി ക്തമുഖം.....നിന്െറ അഭിഷിക്തനൊ മുഖം 

ഭാഗം ൯൯ 

ശുചിയോടു ശുഭ്ധ്യാ.....വെടിപ്പോടഴും ശുഭ്ധിയോട്ടം ക്രുടി 

ബെസ്കു ദ” ശാ......മഫാപരശ്ുഭ്ധസ്ഥലം 

പുക്കദ്യാനദ്വാരങ്ങഗ്.......... ഉദ്യാനത്തിനെറ (തോട്ടത്തിനെറ) 

ദ്വാരത്തില് (പാതിലില്) പ്രവേശിച്ചിട്ട 

സ്രഷ്ടാ വൊടുതുല്യം സൃഷ്ടിയായ ....സൃഷ്ട സ്രഷ്ടാ ചോടുതുല്യമായി 

തരുനി ര... വൃക്ഷ ക്രട്ടം 

കുഠുന്നീറേന്മാ₹(... ഈ റേന്മാ൪ മണ്ണി ൯൪െറ(മനുഷ യ ൭ ൯൨) ളിച്ചു 

ചൂയില് ആശ്ചയ്യം ക്രറുന്നു 

നനേസ്രേഷ്ലിഖിരോഗ അഃധകേകിന്്ീഹന്മാര്. ് റീഫന്മാൻ സ്റ 

ഷ്ടരിയുടെ നാനാലിഭാഗങ്ങഗ്ക്കും കൊടുത്തു 

ഭാഗം ൧൦൧൧൭ 

നി൯ഗാത്രം....നിെറ ശരീരം 

നിദ്ദാപ്രാപുന്മാ൪.... നിദ്രയ്മാ പ്രാപിക് പ്പെട്ടവ൪ 

സ്വഗ്ഗീഷോര്ശ്ല്േമ!ല്..... ..സാഗ്ൂസംബന്ധമായ ഈര്ശ്ശ്േമില് 

മുടികള് മുട ഞ്ഞൊട്ടിത്തകിടും....മുടികള് മുടഞ്ഞു തകിടം ഒട്ട 

ല്പം 
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